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  احملتوايتقــــائمة 
 

 رقم اجلدول  املوضوع الصفحة

 ---  احملتوايت قائمة 
 ---  املطبوعة ملخص 

 ---  مقدمة 

امليكانيكا احليوية مدخل إىل 01  10 
0-0 مفهوم امليكانيكا احليوية 10  
0-0 امليكانيـك 10  
0-0 جماالت البحث يف البيوميكانيك أقسام امليكانيكا احليوية 10  
0-0 أغراض امليكانيك احليوية  10  
5-0 امهية امليكانيك احليوية 10  

6-0 جماالت البحث يف املكانيك احليوية  15  

0- البيوميكانيك و ختصصاته 15  
 10 مدخل إىل امليكانيكا احليوية للحركات الرايضية 16
0-0 ةالرايضي امليكانيكا احليوية 10  
ةامليكانيكا احليوية الرايضي األهداف العامة 10  0-0  
0-0 املصطلحات واملفاهيم األساسية يف دراسة حركة 01  
الرايضية األهداف امليكانيكية األساسية للمهارات  00  0-5  
 0 املبادئ امليكانيكية األولية لدراسة احلركة 00

0-0 مفهوم احلركة وإطارها املرجعي  00  
la force 0-0 القوة 00  
la pression 0-0 :الضغط 00  
la masse et le poids 0-0:والوزنالكتلة  05  
Centre de gravité   0-5 :مركز الثقل 05  
power 0-6  القدرة  06  
7-0 املتغريات املوجهة و غري املوجهة 16  
 4 اجلهاز احلركي  16
0-0 اجلهاز احلركي و مكوانته 18  
العظمي )اجلهاز اهليكلي  88  0-0  
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0-0-0 اجلهاز اهليكلي احملوري 18  
اجلهاز الطريف     81  0-0-0  
0-0 املفاصل 81  
0-0-0 أنواع املفاصل حسب االجتاه التشرحيي 81  
0-0-0-0 املفصل الرزي أو املداري 81  
0-0-0-0 مفصل الكرة واحلق 02  
احملورياملفصل  02  0-0-0-0  
0-0-0-0 املفصل اإلنزالقي 02  
بيوميكانيك اجلهاز احلركي  02  0-0  
 Les plans et les axes du mouvement 5 :مستوايت وحماور احلركة  02
0-5        مستوايت احلركة 00  
sagittal 5-0-0املستوى السهمي  20  
frontal  5-0-0املستوى األمامي  20  
Horizontal 5-0-0املستوي األفقي  20  
0-5  حماور احلركة  22  
sagittal 5-0-0     احملور السهمي  23  
Horizontal 5-0-0 ’ احملور العرضي    24  
sagittal 5-0-0احملور الطويل    24  
احلركة دراسةأمهية احملاور و املستوايت يف   24  5-0  
0-5 احلركات األساسية حول مفاصل اجلسم 02  
Flexion 5-0-0: الثـين 02  
Extension 5-0-0املـــد  08  
Adduction 5-0-0التقريب  08  
Abduction 5-0-0التبعيد   08  
Circumduction 5-0-5  الدوران 08  
Dépression 5-0-6  اخلفض 01  
Elévation 5-0-7 الرفع 02  
 la force        6 القوة  02
0-6 القوة مفهوم 08  
0-0-6 القوةأسس تصنيف  08  
القوةخصائص  08  6-0-0  
0-0-6 الوظائف األساسية للقوة 08  
0-0-6 خصائص القوة 00  
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0-6 القوة وعلم  امليكانيكا 00  
Force Résultants 6-0-0مفهوم حمصلة القوة  00  
0-6 أنواع القوة 04  
0-0-6 الضغط قوى  05  
0-0-6 الشد قوى 05  
0-0-6 والتنافر اجلذب قوى 05  
0-0-6 الفعل رد قوة 05  
5-0-6 الوزن أو (اجلدب ةقو  05  
5-6 القوة العضلية 06  
االنفجاريةالقوة  06  6-5-0  
0-5-6 القوة املميزة ابلسرعة 06  
0-5-6 حتمل القوة 06  
القوة العضليةحمددات  07  6-6  
7-6 األسس امليكانيكية للقوة العضلية 07  
 motion 7    احلـــــــــــــــركة    00
0-7     مفهوم  احلـــــــــــــــركة  00  
0-7 احلركات أسس تصنيف 01  

0-7 أنواع احلركات 00  
0-0-7 الزمين طبقا للمسار احلركات 00  
0-0-0-7 احلركات املنتظمة 00  
0-0-0-7 احلركات الغري املنتظمة  00  
la vitesse 7-0-0-0:السرعة 00  
l’accélération 7-0-0-0  التسارع 00  
 08 التصنيف اهلندسي احلركات  05
0-0 احلركة االنتقالية 05  
0-0-0 احلركة االنتقالية املستقيمة 05  
0-0-0 احلركات االنتقالية املنحنية    05  

-0-0  احلركة الدورانية  06  
0-0-0 احلركة الدورانية 06  
0-0-0-0 احلركة الدائرية املنتظمة 06  
منتظمةاحلركة الدائرية الغري  06  0-0-0-0  
0-0-0  متغريات احلركة الدورانية 07  
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0-0-0-0  الدورانيةاإلزاحة  07  
0-0-0-0  السرعة الدورانية 00  

  

0-0-0-0 الزاويالتعجيل  51  
0-0 مالحظات على احلركة االنتقالية الدورانية 51  
50 Center of gravity مركز الثقل   10 
0-0  مركز الثقل مفهوم  50  
0-0-0  مركز الثقل تعريف  50  
طرق حساب مركز الثقل  50  0-0-0  
مركز ثقل اجلسم حتديد  50   0-0-0  
0-0 األجسام ثقل مركز 55  
0-0-0 املنتظمة األجسام ثقل مركز 55  
0-0-0 املنتظمة غري األجسام مركز  55  
0-0 اإلنسان جسم ثقل مركز حتديد 56  
0-0-0 االتزان وعالقته مبركز الثقل 50  
0-0-0-0 ( Balance ) زانتاال 50  

0-0-0-0 التوازن 50  
0-0-0-0 الثبات 50  
0-0  زانتاال من أنواع 50  
0-0-0 الثابت نزااالت 50  
0-0-0  املتعادل انتز اال 50  
0-0-0 اثبت الغري زانتاال 50  
60 Les Projectiles     املقذوفات  10 
0-01 مفهوم املقذوف 60  
0-0-01 حركة املقذوفات 60  
0-0-01 أنواع املقذوفات 60  
0-0-01 حلركة املقذوفاتعوامل احملددة ال 65  
0-0-0-0 زاوية الطريان 65  
0-0-0-0  سرعة املقذوف 66  
0-01 مبادئ املقذوفات و تطبيقاهتا يف اجملال الرايضي 67  
0-01 طرق حتديد املتغريات الكينماتيكية للمقذوفات 60  
(h) يبلغه املقذوف 71 أقصى ارتفاع حساب   01-0-0  
0-0-01 للمقذوفT الطريان حساب الزمن 71  
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Rللمقذوف     70 0-0-01   حساب املدى األفقي   
 Les Leviers    88الروافع  20
8-88 الرافعة تعريف 20  

8-8-88 الرافعة مكوانت 20  

0-8-88 الروافعمبدأ  20  
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   املطبوعة ملخص
 : املادة التعلميةوصف -5

للبيوميكانيك طبقت عن طريق العلماء واملهنيني يف العديد من اجملاالت املعنية حتت مشاكل ارتبطت االسس  ان              
ومعرفة بناء مفاهيم البيوميكانيك هي ايضا ضرورية للطالب من اجل تكوين مدرس الرتبية البدنية والرايضية .وأدائهبصحة االنسان 

احلركية املطروحة للبحث والدراسة ، وتعميم املعلومات املكتسبة حول  وذلك للوصول اىل انسب احللول امليكانيكية للمشاكل
 رات احلركية ملختلف االنشطة الرايضية ااالداء االنسب للمه

 : التعليمية املادةحمتوى -4
على  حتتوي هذه املادة على دراسة القوانني العامة ألنظمة جسم االنسان وحركاته يف ميادين النشاط البدين الرايضي للحصول

 .اهلدف احلركي أبسس علمية للوصول اىل النموذج يف احلركة واملستوى العايل 

 :اهداف املقياس وخمرجاته -3
التشرحيية والفسيولوجية  املتعلقة ابلنواحي ياتساسالم افهسيؤدي حتما إىل   م البيوميكانيكفهن ا :اهلدف العام : أوال

م فهإىل إن  إبضافة الدقيقوحتسني اداء احلركي  املهاراتشك يف تعلم وتعليم بال اعد سذا سيھوامليكانيكية حلركة الرايضي و
 .عب معنيالخاص ب ألسلوبعب يف قدرته على أدراك اخلطأ عند التقليد العشوائي التساعد الاليت املبادئ البيومكانيكية 

 : اهلدف اخلاص : اثنيا
  .هباات اخلاصة بسة  العقامليكانيكية للنشاط العضلي ودرا االسسالتعرف على  -0
   .لالنساناحلركي  هازبيق القوانني امليكانيكية على اجلتط -0
كي ر ا أثناء االداء احلھا وعملھوتوافق أتثري النسانقات املتبادلة بني القوى الداخلية واخلارجية املؤثرة على  جسم االدراسة الع -0
.  
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 : مقدمة

احلاضر ابلتقدم العلمي والتكنولوجي وظهور التخصصات الدقيقة اليت جعلت كل ما هو غري علمي يتميز عصران             
وبشكل جدي يف كل ما هو جديد والتقصي البحث إىل الرايضي  ال حمدود األثر يف أي نشاط مما حدا ابلباحثني والعاملني يف اجمل

 لعلمية لتحقيق أهدافهميف جمال ختصصهم من اجل الوصول إىل أفضل الطرائق والوسائل ا

العلم اجلوهري لكل  أصبحالعلوم يف الرتبية الرايضية الستعماالته الواسعة يف خمتلف اجملاالت بل  أهممن  البيوميكانيكعلم  ويعترب
 ويشمل .يتم تفسري جمرايت تلك العمليات كافة  أساسهميكن االستغناء عنه وعلى  الالذي  العمليات التعليمية والتدريبية و 

غري املتناهية  ات الفرد ملعرفة قابلية وحدود قدر  اإلنسانالقوانني الفيزايئية وتطبيقاهتا املتنوعة على حركات جسم  البيوميكانيك
خمتلفة هبدف املساعدة يف حتديد األخطاء  وفضال عن حتليل احلركات ابستعمال التصوير لغرض عرض النماذج بتكرارات عديدة 

 .( 00،  0101والعامري ، أخلالدي) لألداءالفنية 

إن حتليل احلركة واملهارة ليس غاية يف حد ذاته بل هو وسيلة توصلنا إىل معرفة طرائق األداء الصحيحة للفرد وعند قيامه  -
 عبد هللا وبدوي  )واحلكم به الكفاءة احلركية . ابحلركات املختلفة، كما تساعد على اكتشاف اخلطأ يف األداء والعمل على صالحه 

بوصفه علماً كاشفاً للمسارات احلركية . إذ إن مستوى اإلجناز يتوقف على مستوى املعرفة العلمية أبهداف التحليل البايوميكانيكي 
 .  اخلاطئة ومستوايت ضعف األداء احلركي

ى الدراسة أألساسي هو دراسة حركة الرايضي وتسجيل اخلصائص احلركية له معتمدين عل إن هدف الدراسة البايوميكانيكية
والتحليل احلركي وإيضاحات القوانني احلركية إذ يؤدي التصوير ابختالف أنواعه دورًا متميزًا يف التطور العلمي ألمهيته يف احلصول 

إن إتباع نتائج . على اإلحداثيات املختلفة لنقاط اجلسم أو اجلسم كله وكذلك حتديد السرعة والتعجيل وثبات اجلسم والعزم وغريها
 ,R.Lepers)يل واعتماد النظرايت يف التدريب بشكل ميداين سوف يؤدي بشكل مباشر إىل حتسني التكنيك واألداء التحل

A., Martin, 2007, p10       )   .  

ولذلك جاءت هذه املطبوعة لتليب حاجيات الطلبة غي هذا اجملال،من أجل اإلملام مبختلف العوامل واملتغريات التشرحيية -
 .ة ، واليت متثل يف حد ذاهتا املعايري واألسس العلمية ألداء خمتلف املهارات احلركية والرايضية ، وفق املستوايت اجليدةوامليكانيكي
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 احملاضرة األوىل

 : مدخل إىل امليكانيكا احليوية - 5
 :متهيد -

إن من بني الشروط األساسية للحياة بشكل عام هو التفاعل بني جسم اإلنسان والبيئة احمليطة به والذي ميكن حتقيقه 
من خالل قيام الفرد ابلعديد من احلركات البسيطة واملعقدة وذلك من أجل القيام مبختلف واجباته اليومية، مما يذل على مدى 

حبيث ذهب العديد من الباحثني إىل أن احلركة هي جوهر احلياة وهي أساس األفعال احليوية  (Mouvement)أمهية احلركة 
 .لإلنسان ولوالها ملا متت احلياة

ولذلك مثلث حركة اجلسم سوى كانت يف احلياة اليومية أو خالل مزاولته ملختلف الفعالية الرايضية أحد أهم اهتمامات 
أو اجلوانب البيولوجية وذلك من ...يف اجملال الرايضي سوى من النواحي الرتبوية والنفسيةالعديد من العلماء والدارسني وخاصة 

أجل حتديد أهم العوامل اليت تساعد الرايضي على األداء احلركي بصورة جيدة والعمل على تطويرها وتثبيتها والكشف عن املعيقات 
وسوف نتطرق يف هدا اجلانب إىل النقاط  .ايري احملققة يف املنافساتاليت حتول دون الوصول إىل أفضل اإلجنازات احلركية وفق املع

املهمة يف هذا اجملال و اإلطالع على أهم احملاور هلذا املقياس يف اجملال النظري و التطبيقي الذي خيص الرايضة أو ابلعموم الرتبية 
  البدنية و الرايضية و تبيان كذلك العمل يف هذا امليدان

 :كانيكا احليوية مفهوم املي -5-5
يعد يف مقدمة العلوم اليت اهتمت بدراسة  ان علم امليكانيكا احليوية والذي هو تعريب ملصطلح البيوميكانيك                  

حركة وسكون االجسام ابختالف األحجام واخلصائص كما تناولت دراسة وحتليل األداء احلركي االنساين ضمن إطار العوامل 
يكية املطروحة البيولوجية والفسيولوجية للمشكالت احلركية التشرحيية والفيزايئية والنفسية من أجل الوصول إىل أنسب احللول امليكان

 (0100، .شاكر م) .للبحث وتقييم نتائجها ابختالف متطلبات األداء احلركي للفعالية أو املهارة املراد دراستها 
ويتكون   Biomécaniqueعلى املادة كتعريف للمصطلح اليوانين بيوميكانيك  أطلق فقد "امليكانيكا احليوية "مصطلح أما 

أي اجلانب العضوي  الذي له التاثري املباشر يف احلركة   ،ومعناها احلياة Bio هدا املصطلح   من كلمتني يواننيتني مها بيو 
، صفحة 0000 شاكر،)،أي القوانني امليكانيكية الثابتة اليت حتد من احلركة ومعناها علم امليكانيك  Mécanique وميكانيك

06) 
علم يدرس حركة االنسان يف اجملال الرايضي من اجلانبني مها اجلانب امليكانيكي البحث مبعىن القانون  امليكانيكا احليوية و

اسة واجلانب العضوي الذي له التاثري املباشر يف احلركة اذ ان االرتباط الوثيق بني هذين اجلانبني لدر , امليكانيكي الذي ميد احلركة
انه " , احلركة الرايضية يؤدي اىل الوصول ابالداء حنو االفضل من خالل اجياد التكنيك االمثل وهذا ما يعين به علم البيوميكانيك 

ابالضافة اىل التعرف على مسببات ( الكينماتك)العلم الذي يهتم بتحليل حركات االنسان حتلياًل يعتمد على الوصف الفيزايئى 
  (00، صفحة 0117الفضلي، ) مبا يكفل اقتصاداً وفعالية يف اجلهد,الرايضية ( الكينتك)احلركة 

العضالت  هي العلم الذي يبعث أتثري القوى الداخلية واخلارجية على األجسام احلية ،ونعين ابلقوة الداخلية"  ايضاعرف تو 
وغريها .....أما القوى اخلارجية كاجلاذبية األرضية ومقاومات الوسط وقوى االحتكاك وردود فعل األرض  واألربطة واألعصاب ،

 (00، صفحة 0110السكري، ) .من القوى الطبيعية  اليت تؤثر على الكائنات احلية من حيث احلركة
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علم يدرس حركة االنسان يف اجملال الرايضي من اجلانبني مها اجلانب امليكانيكي البحث مبعىن القانون امليكانيكي  والبيوميكانيك
املباشر يف احلركة اذ ان االرتباط الوثيق بني هذين اجلانبني لدراسة احلركة  التأثريواجلانب العضوي الذي له , الذي ميد احلركة

انه العلم " , حنو االفضل من خالل اجياد التكنيك االمثل وهذا ما يعين به علم البيوميكانيك  اءابألدالرايضية يؤدي اىل الوصول 
اىل التعرف على مسببات احلركة  ابإلضافة( الكينماتك)الذي يهتم بتحليل حركات االنسان حتلياًل يعتمد على الوصف الفيزايئى 

  (00، صفحة 0007املنعم، ) .هدمبا يكفل اقتصاداً وفعالية يف اجل,الرايضية ( الكينتك)
شاكر، )"  هي تطبيق  القوانني امليكانيكية على األجسام احلية وخاصة على اجلهاز احلركي جلسم اإلنسان " :وتعرف أيضا 

 (07، صفحة 0000
 "هي العلم الذي يهتم بدراسة وحتليل حركات اإلنسان حتليال كميا ونوعيا بغرض زايدة كفاءة احلركة اإلنسانية "
 
 
 

  
 
 

 يبني مفهوم البيوميكانيك( 5)الشكل رقم 

 :امليكانيك -5-4-

فهو العلم الذي خيتص بدراسة احلركة والقوى املسببة هلا حبيث جييب على العديد من التساؤالت واليت من بينها  أما امليكانيك -
ماذا حيدث؟ و إىل أي مدى ميكن أن حيدث؟ واليت ابإلجابة عليها ميكن حتيد مسببات حركة األجسام والعوامل اليت حتكمها 

نب إىل أهم احملاور الرئيسية هلذا العلم حىت ميكننا من حتديد اإلطار النظري الذي وجيب اإلشارة إىل أنه جيب التطرق يف هذا اجلا
 : يفيما يل  اامليكانيكحيث تتمثل ختصصات وجماالت . يهتم بدراسة احلركات الرايضية

                                                        Mécaniqueامليكانيك                                                               
 
 
 
 
 

 ميثل جماالت امليكانيـك( 24)الشكل                                  

 

المرونة  ميكانيك الموانع ميكانيك النسبية الميكانيك الكمية الميكانيك

 والليونة

 ميكانيك

 األجسام الصلبة
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هي  méchanics of particules and rigid bodiesاألجسام الصلبة  أما دراسة ميكانيك 
األفضل استخداما عند وصف أو شرح احلركة اليت يقوم هبا الفرد خالل أدائه احلركي يف اجملال الرايضي، وهلذا تعترب دراسة املفاهيم 

الرايضي الذي يهتم بدراسة وحتليل احلركات والقوانني األساسية يف ميكانيك األجسام الصلبة األساس يف دراسة البيوميكانيك 
ر أو خالل املنافسات الرمسية إضافة إىل بعض املفاهيم .ب.خالل أداء املهارات الرايضية سوى خالل التدريب أو حصص ت

سباحة األساسية يف ميكانيك املوائع وذلك ابلنظر على أنه هنالك بعض الفعاليات الرايضية اليت تؤدي يف الوسط املائي مثل ال
 ...والغطس

امليكانيكا احليوية هي أحد أشكال امليكانيكا االساسية ،إذ أتيت امليكانيكا احليوية من :أقسام امليكانيكا احليوية -5-3

علم ميكانيكا األجسام اللينة غري املنتظمة ابعتبار أن جسم اإلنسان خيضع إىل هذا النوع من امليكانيكا واليت هي أصال هلا نوعني 
نيكا املتحركة كينماتيكا و كيناتيكا اإلنسان احليوي اليت تدخل فيها العديد من امليكانيكا الثابتة وامليكانيكا املتحركة ،وتضم امليكا

 .اخل ...العوامل االنرتوبومرتية والبدنية كاحلجم والشكل والوزن والقوة 
  :ينقسم علم امليكانيكا قسمني مهاو

  :األستاتيكا  : أوال
ون األجسام حتت أتثري جمموعة من املؤثرات تسمى القوى األستاتيكا هو فرع من  امليكانيكا الذي يبحث يف سك         

وتوصف القوى اليت ال تغري يف حالة اجلسم أبهنا متزنة ويقال للجسم أنه يف حالة توازن حتت أتثريها ولذلك فإن األستاتيكا تسمى 
 .(علم التوازن األجسام)أحياان 

 :الديناميكا : اثنيا
         :امليكانيكا الذي يبحث يف حركة األجسام الصلبة و اللينة وتنقسم الديناميكا إىل قسمني رئيسينيوالديناميكا هي فرع           

وان اخلصائص ,هودراسة احلركة دراسة وصفية من حيث الزمان واملكان دون الطرق اىل القوة املسببة هلا :الكينماتيكا -5
حلركة االنسان حتدد من خالل دراسة الشكل اخلارجي اهلندسي ورسم املسار احلركي لالنسان يف الفضاء وتغرياته  الكينماتيكية<

 . ورسم مساراته( السرعة,الزمن,ااملسافة)اي يهتم ابجلانب املظهري أو الشكلي مثل ,يف الزمن 

كانت انجتة عنها أو حمدثة هلا ويبحث يف مسببات علم يعىن بدراسة أسباب احلركة والقوي املصاحبة سواء   :الكيناتيك -4

 (00، صفحة 0000، .شاكر ق) .احلركة ونتائج االنقباض العضلي وعالقته مبثالية االداء
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 ختصص امليكانيك أقسامميثل ( 23)الشكل رقم                                  

 :وعلى هذا األساس فإنه من واجب هذا العلم
 التعرف على األسس امليكانيكية للنشاط العضلي البيولوجي ودراسة العالقات اخلاصة هبا. 
 تطبيق القوانني امليكانيكية على اجلهاز احلركي لإلنسان. 
 دراسة العالقات املتبادلة بني القوى الداخلية واخلارجية املؤثرة على جسم اإلنسان وتوافق أتثريها أثناء األداء. 

اليت ( العلوم احلدية )وجيب اإلشارة هنا جند إيل  أن امليكانيكا احليوية مل تتطور يف احلقيقة عن امليكانيكا وحدها و إمنا هي أحد 
امليكانيكا احليوية على املادة   اسموقد أطلق ....  والفيزايء,الفسلجة,كالتشريح" لعلوم األخرى تطورت متأثرة مبجموعة من ا

كتعريب المسها وعلم امليكانيكا احليوية مّر مبراحل تطور كثرية سارت جنبا إىل جنب مع تطور املادة نفسها فعندما بدأت حركات 
 analyse  ) التحليل امليكانيكـــــــي" كان االسم الشائع هو , يكانيكا البحتة الرتبية الرايضية ختضع للتحليل احلركي من زاوية امل

 mecanique) " مث عندما تطورت املعاجلة العلمية للتحليل احلركي حلركة اإلنسان أطلق على املادة أسم علم احلركة 
science du mouvement ou kinésiologie " ة يستعمل لوصف احملتوى و عند هذه املرحلة كان أسم علم احلرك

العظمي جلسم اإلنسان و انتشرت بعد ذلك دراسة و تطبيق األسس امليكانيكية / العلمي املتعلق بتكوين ووظيفة اجلهاز العضلي 
على حركة اإلنسان ضمن نطاق علم احلركة و أخريا أصبح أسم علم احلركة يطلق على أي دراسة ألي علم يتعلق حبركة اإلنسان 

على الرتبية الرايضية و ( علم احلركة ) رياً من جامعات الوالايت املتحدة األمريكية وخاصة بوالية كاليفورنيا أطلقت أمسم حىت ان كث
و اقرتحت أمساء كثرية يف , قد بدأ التفكري يف اختيار أسم جديد يطلق على العلم اجلديد و يعرب عن أهدافه و اختصاصاته وحمتواه 

  Biodynamiques, Biocinetique ) هذه الفرتة منها 

 : أغراض امليكانيك احليوية -5-2
إن التمارين الرايضية هي الوسيلة الرئيسية الوحيدة لتحليل أغراض النشاط البدين ، وال ميكن ممارستها ممارسة " دنسكوى "يقول 

 :امليكانيك احليوية كااليت وانطالقا من هذا املفهوم حتددت أغراض .سليمة إال إذا كانت قد حبتث من مجيع اجلوانب 

 Mécaniqueميكانيك 

  Dynamiqueالديناميك

∑ =  M . a 

 

 Statique الستاتيك

∑ =  0 

 

 
الكينتيك 

Cinétique 

الكينماتيك 

Cinématique 
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 .وضع البحوث اخلاصة ابالداء الرايضي األنسب ، ومعىن ذلك اجياد أنسب احللول امليكانيكية لتحقيق هدف احلركة الرايضية -0
ا تعميم املعلومات املكتسبة عن التكنيك األنسب ألنواع الرايضات املتعددة ووضعها يف صورة أسس اثبتة للميكانيك احليوية مب -0

 .يؤدي إىل خدمة التكنيك الرايضي األنسب 
االختبارات الرايضية لتساعد املدرس واملدرب يف حتديد األخطاء واكتشافها ) اجياد طرق سهلة لبحث احلركة الرايضية  -0

 موضوعيا اثناء احلركة الرايضية 
القوة )إىل القدرات البدنية والنفسية املطلوبة مثل  االستناد على استخدام أسس امليكانيك احليوية يف التدريبات اخلاصة اهلادفة -0

   (00-00، الصفحات 0000، .عادل ع) (.، السرعة ، رشاقة اجلسم ، القدرة على رد الفعل وسرعته 

 :أمهية امليكانيك احليوية -5-1
أن األسس البيوميكانيكية طبقت عن طريق العلماء واملهنيني يف العديد من اجملاالت املعنية حتت مشاكل ارتبطت بصحة الواضح 

معرفة بناء املفاهيم البيوميكانيك هي أيضا ضرورية من أجل تكوين مدرس الرتبية البدنية والرايضية ، .جسم االنسان وأدائه 
  . وأخصائي العالج الطبيعي ، واملدرب 

ابلنسبة حملتوى التعليم يف البيوميكانيك أسست التجهيزات لفهم األسس امليكانيكية وكيف ميكنهم تطبيقها يف حتليل حركات جسم 
معارف احمللل حلركة جسم االنسان سوف جتعله قادرا على عجابة االسئلة املرتبطة ابمليكانيك احليوية ، كان نقول ما هي .االنسان 

ة املرادفة لتمرينات أالت املقاومة ، هل من املمكن احلكم على احلركات أهنا أكثر أو أقل اقتصادا من خالل املبادئ البيوميكانيكي
 املالحظة البصرية ؟ ما هي الطريقة املثلى واالمنة لرفع شيئ ثقيل ؟ عند أي زاوية سوف يكون رمي الكرة ألقصى مسافة ؟ 

 (0، صفحة 0117عادل، )ى عارضة التوازن توظيف أقصى توازن ؟ ما هي االسرتاتيجيات اليت متكن العب اجلمباز عل

 :امليكانيك احليويةجماالت البحث يف  -5-6
مما ال شك فيه أن تطور وتقدم أي علم من العلوم إمنا هو حوصلة للتطور وتقدم ابقي العلوم األخرى وخاصة منها ما خيتص 

ومميزات اجلسم هو يف الواقع وحدة متكاملة وكما سبق وأن أشران أبن البيوميكانيك ليس علما مستقال بذاته وإمنا ميثل بدراسة 
حوصلة للتداخل نتائج العديد من الدراسات يف العديد من العلوم وذلك من أجل حتديد اإلطار النظري الالزم لتفسري وحتليل 

:واليت ميكن تبياهنا من خالل الشكل اآليت الظواهر احلركية اليت يقوم هبا الفرد

  

 

 

 

 اإلطار النظري للتخصص البيوميكانيك( 22)الشكل 

ومادام أن اجلسم البشري  كائن عضوي تدخل يف حركته كثري من االعتبارات العلمية املتمثلة بدور العلوم املختلفة اليت ترتبط  -
 .ني االعتبارعواليت جيب أخدها بارتباط مباشر وتؤثر أتثري فاعال يف احلركة ، 

 البيوميكانيك

 علم وظائف األعضاء الميكانيك النظرية

 علم وصف اإلنسان
 التشريح الديناميكي
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ان  فتطوير انحية معينة عند الرايضي ، ولتكن القفز من ى سبيل املثال يؤدي علم التشريح دورا مميزا يف طبيعة حركة اإلنسفعل -
الثبات إىل األمام ال ميكن االرتقاء مبستوى القفز وحتسني األداء ما مل تكن هنالك معرفة اتمة مباهية العضلة أو اجملموعة العضلية 

 . للتجربة واخلطأ اليت تعمل بشكل مباشر أثناء األداء  وأال أصبح التدريب عبارة عن عملية عشوائية خاضعة
قوة ) أ ن اعتماد نظام العتالت أثناء حركات أجزاء اجلسم ألداء حركات معينة ، فلتعيني النقاط الثالث اليت تتكون منها العتلة  -

فر ينبغي أن تكون هنالك معرفة اتمة بنقاط أتثري القوة واليت تتمثل يف مدغم العضلة ، من هنا جيب أن يتو ( ، ومقاومة ، وارتكاز 
 . مدغم العضلة بعض اإلملام هبذا اجلانب التشرحيي وهو منشأ و

وعند دراسة حركة الرايضي تربز أمهية اإلملام ابلعلوم األخرى فالفسيولوجيا والكيمياء احليوية تسهم بشكل فعال يف معرفة حالة  -
 . الرايضي التدريبية خالل عملية التدريب

يف أحباثه ابلنسبة للحركات الرايضية يستعني ببعض العلوم األخرى، كما أنه يقدم هلذه العلوم  البيوميكانيكوعلى هذا فإن  -
موضوعات ومشكالت معينة لتقوم ابلبحث فيها حبيث كلها تصب يف موضوع البحث الرئيسي هلذا التخصص وعلى هذا فإن 

 :يف هذا التخصص تتجلى يف –جماالت البحث  –أهم 
 .تكوين احلركة - 
 .ثري القوى املختلفة عليها مع حبث عناصر هذه القوىأت - 
 .حتديد شروط وظروف أداء احلركات -
 .حتديد العوامل اليت تؤثر يف النتيجة النهائية -

 :ختصصاتهو  امليكانيك احليوية -5-7
وعلى ضوء هذا فإن فهم البيوميكانيك سيؤدي حتما إىل فهم األساسيات املتعلقة ابلنواحي التشرحيية والفسيولوجية   

 وامليكانيكية حلركة الرايضي، وهذا سيساعد املدربني واملدرسني على تعليم املهارات احلركية وحتسني األداء احلركي الدقيق وفق املعايري
وبة، وذلك من خالل التعرف على أهم اخلصائص الدقيقة واليت تساعد على حتديد األخطاء املرتكبة املطلوبة واملستوايت املرغ

خالل ذلك والعمل على تصحيحها من انحية ومن جانب آخر تدعيم العوامل البدنية والفنية واليت بفضلها فقط ميكن حتقيق 
ث يف البيوميكانيك العديد من الدراسات اليت أثرت حقل وكان نتيجة كل هذا التنوع يف ختصصات البح.اإلجناز احلركي اجليد

املعرفة يف جمال دراسة احلركة بصورة دائمة كما أثرت اجتاهات الباحثني والدارسني يف هذا اجملال حيث كان كل منهم إما رجل 
ثلت يف التخصصات تشريح أو مهندس أو مدرس تربية رايضية مما أدى إىل تعدد ختصصات البحث يف البيوميكانيك واليت مت

 :التالية
 
 

 

 

 يبني ختصصات البحث اخلاصة ابلبيوميكانيك( 21)الشكل 

 الفضاء والكواكب األجهزة الداخلية   الخواص الحركات الرياضية

 البيوميكانيك
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املصادر اخلاصة ابملوضوع فقد انقسمت وابلنظر إىل تعدد جماالت البحث و الدراسات يف هذا اجملال، وكما ورد يف العديد من  -
 :امليكانيك احليوية إىل قسمني رئيسيني يتمثالن يف

 

 

 

ميكن القول أن أمهية علم البيوميكانيك بصورة عامة تتجلى يف مدى تنوع وتعدد اجملاالت اليت  ما تقدمومن خالل - 
 :واملبينة يف الشكل األيتخيتص بدراستها 

واليت من بينها البيوميكانيك الرايضي والذي يهتم بدراسة احلركات الرايضية من حيث العوامل امليكانيكية ودور اخلصائص  
و  بعض املفاهيمسرد  ميكننا أن نستعرضوبناءا على هذا .مسارات وخصائص األداءات احلركية الرايضية  البيولوجية يف حتديد

 (00، صفحة 0105الكرمدي، ) "البيوميكانيك " اليت تناولت مصطلح امليكانيك احليوية التعاريف 
 

 احملاضرة الثانية
 للبيوميكانيك الرايضياألسس النظرية  -4

 :مدخل إىل امليكانيكا احليوية للحركات الرايضية -4-5
حركات األجسام املادية مجيعها ومنها جسم اإلنسان واحليوان ختضع دون استثناء لقوانني امليكانيكا وذلك ألن كل حركة 

 Engelsتعترب حركة ديناميكية ينتج عنها تغيري املكان اخلاص أبجزاء الكتلة يف حيز من املكان والزمان معا، ووفقا لرأي إجنلز 
ك هذا األمر، وإن النص الذي حيدد أن ذلك ليس الواجب الوحيد للعلم يعد يف احلقيقة نصا هاما فإن أول واجبات العلم، هو إدرا

 .وضروراي ألن احلركة ليست يف احلقيقة تغيريا للمكان فحسب بل هي كذلك كيفي يف اجملاالت فوق امليكانيكية
امليكانيكا، وهي بذلك تتناول أصغر وتبحث امليكانيكا احليوية يف حركات اإلنسان واحليوان من وجهة نظر قوانني 

وأبسط صور احلركة يف الطبيعة احلية، وتصل عن طريق البحث العلمي إىل األسس اليت تقوم عليها الصور العليا األكثر تعقيدا هلذه 
 .ةاحلركات مع توضيحها ويف مفهوم إجنلز أن امليكانيكا احليوية، تقوم حبل املشكالت اخلاصة أبحباث احلركات املعقد

ووفقا جملال البحث هذا، فإن امليكانيكا احليوية، تعد مبثابة امليكانيكا التطبيقية، وجيب أن تكون طرق حبثها ابلتايل  -
انبعة من طرف حبث امليكانيكا غري أن امليكانيكا احليوية مل تتطور يف احلقيقة عن امليكانيكا وحدها وإمنا هي أحد العلوم احلدية 

 (.التشريح، وظائف األعضاء، واملناهج الرايضية: )جموعة من العلوم األخرىاليت تطورت متأثرة مب
وقد أتثر تطور امليكانيكا احليوية فيما بعد أتثرا شديدا أبهداف البحث، ويالحظ أن الواجبات اليت كانت مطروحة  - 

للبحث يف جمال امليكانيكا احليوية قبل بداية القرن احلايل، كانت تتعلق أوال بطب العظام، وعلم وظائف األعضاء التطبيقي 
وكان طبيعيا أن ( أثناء العمل ابستخدام اآلالت وهو ما يطلق عليه فن استخدام اآللةللبحث عن أنسب صور احلركات )والصناعة 

يؤدي تقدم املكينة واألومتة يف جمال اإلنتاج الصناعي والزراعي إىل تضاؤل االهتمام ابمليكانيكا احليوية من جانب علم وظائف 

 البيوميكانيك الداخلي

 البيوميكانيك الداخلي 
  .....ميكانيك الحركات الرياضية

 البيوميكانيك الخارجي
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: مثال ذلك)كل وواجبات جديدة للحل بصفة دائمة األعضاء التطبيقي والصناعة، أما من جانب طب العظام فقد طرحت مشا 
 (.طريقة التوجيه الكهريب البيولوجي لألطراف الصناعية

وبظهور األلعاب األوملبية يف العصر احلديث، منت الرغبة يف حتسني فن األداء الرايضي ومعىن ذلك االهتمام إبجياد 
مل يكن ( تقريبا منذ بداية  القرن احلايل)ايضية، ويف بداية هذا التطور االستخدام األمثل لقوانني امليكانيكا يف جمال احلركات الر 

هناك بطبيعة احلال اجتاه إىل التعمق البعيد يف املعطيات الطبيعية العامة، وكان الرايضيون يف كل رايضة على حدة جيربون بصفة 
ضي وكان مسار احلركة يوصف عندئذ ابملسار مستمرة للتعرف على مسار احلركات املناسبة لتحقيق أعلى مستوى لألداء الراي

األمثل للحركة، كما كانت املقارانت اليت تعقد بني مستوى األداء يف املنافسات تعد يف هذا اجملال مبثابة عامل هام من عوامل 
 .التقدم، فقد أدت النتائج اجلديدة العالية املستوى إىل جعل الرايضيني اآلخرين حياكون مسارات احلركة

الطلبات املتعددة النواحي اليت فرضتها األنواع املختلفة من الرايضات بطبيعة احلال، إىل اإلسراع بتطوير امليكانيكا  وأدت
احليوية، وقد طورت الدول امليكانيكا احليوية للحركات الرايضية يف إطار املناهج الرايضية، مع ربطها كوحدة واحدة بعلم احلركة، 

بعقد  Kotikowaا ڤوبناء على اقرتاح كوتيكو( م0000)للرتبية البدنية ألول مرة سنة  Leningradوقد قام معهد لنينجراد 
وبعد احلرب العاملية الثانية " امليكانيكا احليوية للحركات البدنية"دورة مستقلة ألقيت فيها جمموعة من احملاضرات حتت اسم 
رتاكية األخرى أيضا،كعلم قائم بذاته وقد عقد املؤمتر الدويل األول تطورت امليكانيكا  احليوية للحركات الرايضية يف الدول االش

، ومل تبدأ تلك (م0061)سنة " Leipzig"حول املشكالت األساسية للميكانيكا احليوية للحركات الرايضية مبدينة ليزج 
 .املرحلة األخرية من مراحل هذا التطور يف الدول الرأمسالية إال مؤخرا

التابع ملنظمة اليونسكو دورته الدولية األوىل للميكانيكا "  ICSPE"يل للرايضة والرتبية البدنية وقد عقد اجمللس الدو 
،وقد أظهرت تلك الدورة مثلها مثل الدورتني األخريني املنعقدتني يف أيندهوفن ( م0067)سنة  Zurichاحليوية مبدينة زيورخ 

Eindhoven  ويف روما ( م0060)سنةRoma  املوقف احلايل واالجتاهات العلمية يف جمال امليكانيكا  أن(: م0070)سنة
احليوية هلا وجهات نظر متباينة تباينا كبريا، وكان لبعض احملاضرات واألحباث اليت ألقيت صلة من قريب أو بعيد ابمليكانيكا 

ت لعلوم التشريح أو لعلوم احليوية، ومل يكن لبعضها اآلخر أية صلة هبا على اإلطالق وكان من املستحسن أن تلقى يف مؤثرا
وظائف األعضاء، أو العلوم النفسية وقد نشأت تلك احلالة غري املرضية يف حقيقة األمر من عدم فهم مدلول امليكانيكا احليوية 

 .والتقصري يف إجياد نظام علمي يتالئم مع التطبيق العملي للميكانيكا احليوية
:  التاليةحندد الواجبات األساسية للميكانيكا احليوية للحركات الرايضية يف النقاط وميكن على أساس من هذا اإلدراك املتكامل أن 

(www.hussein-mardan.com). 
وضع البحوث اخلاصة ابألداء الرايضي األمثل، ومعىن ذلك معرفة أنسب احللول امليكانيكية احليوية، كما هو أمامنا من  :أوال

 .حركات رايضية مطروحة للبحث
تعميم املعلومات املكتسبة حول فن األداء األمثل ألنواع الرايضة كل على حدة، ووضع ذلك يف صورة أسس اثبتة  :اثنيا

 .يوية، مبا خيدم فن األداء الرايضي األمثلللميكانيكا احل
 .مواصلة تطوير مناهج البحث اخلاصة ابمليكانيكا احليوية: اثلثا
تطوير مناهج البحث النوعية، فيما يتعلق ابمليكانيكا احليوية، من حيث سرعة وفورية احلصول على املعلومات الستخداماهتا  :رابعا

 (.ة املرجوة والقيمة القائمة ابستخدام أجهزة قياس احلركة املتوفرةاملقارنة بني القيم)يف التدريب فنيا 
االستناد على استخدام أسس امليكانيكا احليوية يف التدريبات اخلاصة اهلادفة إىل تطوير القدرات البدنية والنفسية املطلوبة  :خامسا

 (.القوة، السرعة، رشاقة اجلسم، القدرة على رد الفعل وسرعته)
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 :كانيكا احليوية الرايضيةاملي -4-4
إن احملتوى العام للبيوميكانيك الرايضي ميثل حوصلة للعديد من الدراسات واألحباث منذ فرتة طويلة، واليت كان حمور   

  Aristote  384/322اهتمامها، احلركة، بصورة عامة وحركات اإلنسان على وجه اخلصوص، فمنذ أن وضع أرسطو 
استمرت جمهودات الباحثني والعلماء  .األسس األولية للميكانيك ودراسته لقوانني الروافع وأثرها على حركة األجسام املادية واحلية

كأرمخيدس   –احلركة  –يف نفس النسق والذين كان هلم الفضل يف إثراء حقل املعرفة ابلعديد من القوانني واحلقائق اليت حتكم 
287/312 Archimedes واليت تفسر حركة السوائل فقد استمرت العلوم يف التقدم " دافعة السوائل"م صاحب نظرية /ق

والذي يعترب من األوائل الذين اهتموا بدراسة اجلهاز العضلي إىل جانب  1037/930إىل أن جاء العامل والفيلسوف ابن سينا 
طريقة عملية لتحديد موضوع مركز كتلة  والذي وضع -Shofane –borilli – 1979/1608الطبيب اإليطايل الشهري 

- حركة احليواانت –اجلسم ودراساته أيضا مليكانيكية حركة األجسام احلية والذي أصدر كتاب بعنوان 
وبعد اطالعنا على خمتلف املصادر واملراجع اخلاصة ابلبيوميكانيك الرايضي فإنه ميكن القول أبن الدراسات اجلادة يف   

-ويفر-إدوارد–اإلنسان كانت يف منتصف القرن التاسع عشر وذلك عندما ظهر يف العامل العاملني  موضوع حتليل احلركات
Edward and weivher- 0006  من أملانيا واللذان طبقا القوانني امليكانيكية حول حركة املشي لإلنسان وأصدرا كتاب

–إىل جانب عامل التشريح الروسي  -سانميكانيك املشي لإلن–كان له صدى كبري يف أوساط البحث العلمي بعنوان 
Leizfift- 0007/0010  والذي ساهم يف وضع بعض األسس النظرية هلذا التخصص وذلك من خالل دراساته املتعددة

والذي مثل بداية فعلية لدراسة نظرايت اجلسم حبيث بني من خالله  -أسس اجلمناستيك الطبيعي –واليت أمجلها يف كتاب بعنوان 
كأول أستاذ يف البيوميكانيك   - -Koutikoveاحلركية لإلنسان أبجزاء جسمية ،وقد كان يف نفس الفرتة     اإلمكانية

والذي ...-وظيفة العضالت –الرايضي يف اإلحتاد السوفيايت سابقا والذي استعمل نتائج خمتلف األحباث السابقة حتت عنوان 
- مارين الرايضيةامليكانيك احليوية للت –بعنوان  0000أصدر كتاب سنة 

واليت ميثل جسم اإلنسان موضوعها ..( الفسيولوجيا.كالتشريح)وال بد من اإلشارة إىل أن تقدم العلوم األخرى    -
األساسي،اظافة إيل اإلطار النظري للميكانيك سامهت بشكل كبري يف حتديد احملاور الرئيسية للبيوميكانيك الرايضي كعلم 

 .التكنيك الرايضي خالل األداء احلركي ملختلف الفعاليات الرايضيةمتخصص يعين بدراسة احلركة و 

فالبيوميكانيك الرايضي يعترب احلجر األساسي لتقدم الالعبني يف أدائهم احلركي وذلك من خالل تطبيق خمتلف احلقائق العلمية  -
 .املتعلقة ابخلصائص احلركية الدقيقة ملختلف اجلسم يف خمتلف الوضعيات خالل األداء

البيوميكانيك الرايضي هو العلم الذي يهتم بتحليل حركات اإلنسان حتليال : وبناء على ما سبق ذكره ميكن القول أبن  
مبا يكفل اقتصادا وفعالية يف ( الكينتيك)ابإلضافة إىل التعرف على مسببات احلركة ( الكينماتيك)يعتمد على الوصف الفيزايئي 

 .اجلهد
البيوميكانيك الرايضي على أنه علم تطبيق القوانني واملبادئ : -Hochmuth– 1975-ويعرف هومخوت   

 ..(.التشرحيية والفسيولوجية)امليكانيكية على سري احلركات الرايضية حتت شروط بيولوجية 
 :ومن جهة أخرى مت تقسيم البيوميكانيك إىل قسمني ووفقا للحركات اليت يؤديها اإلنسان وكما يلي -
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  والذي يبحث يف القوانني واألنظمة األساسية اليت حتكم األجسام احلية أثناء السكون وبذلك يسمى الثابت القسم العام
 (00،ص0007،ؤي غامن الصميدعيل )(...الديناميك)واملتحرك ( الستاتيك)

سينها وكذلك األوضاع أما اجلزء اآلخر فهو التطبيقي والذي يهتم يف حل املشاكل احلركية العلمية اليت تعرتض حركة اإلنسان وحت
 .املثالية واالقتصادية يف اجلهد خالل ممارسة الفعاليات الرايضية املختلفة أو تطبيق الربامج أو التأهيلية

 :لميكانيكا احليوية للحركات الرايضيةلاألهداف العامة  -4-3

للمبادئ والقوانني امليكانيكية على سري دراسة القوة وأتثرياهتا على جسم الرايضي املؤدى للحركات الرايضية، أو هي تطبيق 
 .احلركات الرايضية حتت شروط بيولوجية معينة

 (التكنيك)حتسني األداء الفين  -
- : أن تطبيق امليكانيكا احليوية لتحسني األداء الفين يتخذ اجتاهني

 .أو الطالب لكي حيسنوا تنفيذ املهارة الرايضي( عمل)أما أن يستخدم املدرب أو املدرس املعلومات امليكانيكية لتصحيح أداء •  
 .الكتشاف تكنيك جديد وأكثر أتثري ألداء املهارات الرايضية( امليكانيكا احليوية)وأما عن طريق إجراء البحوث •  

  analyse biomecanique  التحليل البيوميكانيكي الكيفي"يستخدم املدربون واملدرسون طريقة : ففي االجتاه األول
Qualitative  "يف عمليات التدريب أو التدريس ليؤثروا على تغيري التكنيك. 
 analyse quantitative du  التحليل البيوميكانيكي الكمي"يستخدم ابحثوا امليكانيكا احليوية : ويف االجتاه الثاين

biomecanique   "السكري، ) تطبيقها على العبيهمالكتشاف التكنيكات اجلديدة ، مث يعرضوها على املدربني واملدرسني ل
 . (00-00، الصفحات 0110

 :تطوير واستحداث أدوات جديدة  -
سامهت امليكانيكا احليوية أيضاً يف تصميم األجهزة واألدوات الرايضية ، مثل تصميم األحذية الرايضية اخلاصة ابلرايضات املختلفة  

امتصاص الصدمات ، :العدو ، املشي ، االسكواش ، كرة السلة ، وغريها حيث يستند التصميم على وظيفتني ، اجلري ، 
 .والتحكم ، وغريها من األدوات اليت سامهت امليكانيكا احليوية يف تصميمها أو تطويرها

 –أتثري غري مباشر  –ومنع اإلصابة أو عن طريق محاية الالعب , وقد يكون هلذه األدوات واملعدات أتثري مباشر على األداء  
 .وجبانب هذه األدوات واملعدات اليت ذكرت عاليه ، هناك كثري من الرايضات حتتاج اىل أنواع معينة من األجهزة

  :حتسني التدريب -
  التدريب؟كيف للميكانيكا احليوية ان تساهم يف حتسني األداء يف الرايضة واألنشطة البدينة؟ وماذا عن !! سؤال آخر  

  ان للميكانيكا احليوية الزايدة االوىل يف كيفية تعديل أو تطوير التدريب ليناسب
 .تطوير األداء -

 .وحيدث هذا التطبيق للميكانيكا احليوية بطرق عديدة
رس الرتبية ان حتليل األداء والوقوف على العيوب أو مميزات التكنيك املستخدم من قبل الرايضي ميكن ان يساعد املدرب أو مد 

فقد يكون العيب يف نقص صفة . البدنية على تعيني أو حتديد نوع التدريب الذي حيتاجه ويتناسب مع الرايضي لتحسني أداءه
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القوة لالعب أو صفة التحمل مثالً أو يف جمموعات عضلية معينة ، أو يف نقص سرعة احلركة ، أو يف اداء الالعب نفسه 
 .للتكنيك

 اإلصابة وعمليات التأهيل( نأو الوقاية م)منع  -
يعتقد البعض ان اهلدف الثاين من دراسة امليكانيكا احليوية يف اجملال الرايضي هو الوقاية من اإلصابة أو منعها مث اإلسهام يف  

 .عمليات التأهيل يعدها ولكننا نقول انه جيب ان هذا اهلدف هو األول وليس الثاين
فهم املدربني ، املدرسني ، وكذلك املمارسني بتفصيالت احلركات وابلطرق واألساليب فالدارسة والتحليل تؤدي اىل تعمق  

الصحيحة لتعليمها وأتديتها وكيفية تطويرها ، وبذلك ميكن تالشى األخطاء املؤدية للعديد من اإلصاابت املرتبطة ببعض 
 .املسابقات واألنشطة الرايضية 

بات وقائية من اإلصابة ابلنسبة لكل نوع من أنواع األنشطة احلركية مثل التدريبات هذا ابإلضافة اىل اإلسهام يف استحداث تدري
مثل التدريبات الوقائية أو املخففة إلصابة الركبة أو املفصل القدم أو إصابة مفصل املرفق ، كما تساهم أيضا يف حتديد األسباب 

 .واألوضاع اليت تؤدي اىل وقوع اإلصابة
كانيكا احليوية ميكن ان متدان ابألساس لتعديل أو تغيري التكنيك ، األدوات ، التدريبات ، لتوقي أو منع ونقول مرة أخرى ان املي 

  .(00-07، الصفحات 0110السكري، ) .اإلصابة وكذلك يف عمليات التأهيل بعدها
وعلى الرغم من تعدد جماالت علم البيوميكانيك بشكل عام فالبيوميكانيك الرايضي يقتصر مدرب ومدرس الرتبية الرايضية،  -

 -Les Modèle–والالعبني وكذا الباحثني يف هذا اجملال سواء على مستوى التحليل احلركي، أو حتديد النماذج املثالية 
للحركات الرايضية وكذا دراسة خصائص ومميزات األدوات الرايضية كاألحذية والكرات إىل جانب كل الوسائل واملعدات املستعملة 

خالل األداء احلركي واليت جيب أن يراعي خالهلا شروط األمن والسالمة خالل التدريب وخاصة يف بعض الرايضات كاجلمباز 
 .وعالقتها مبستوى اإلجناز الرايضي

وعلى هذا األساس يتوجب من القائمني على إعداد الرايضيني أن يكونوا على دراية بكل ما يتعلق ابألداء الفين للمهارات قبل أن 
يقبلوا على تدريسها وتطويرها وهذا يعتمد على فهم األسس العلمية والشروط البيوميكانيكية املهارات واليت متثل األساس يف عملية 

 .إعداد الرايضيني
وكما ذكران سابقا أبن أمهية معلم أو مدرس الرتبية الرايضية أتيت يف التدريس وطرقه، وهذا يعتمد على األسس العلمية للتعلم 
احلركي وفسيولوجيا التدريب واألداء الفين للمهارات والتمارين املستخدمة يف درس الرتبية الرايضية ومن اجلدير ابلذكر أبن مدرس 

بد أن يعي ويفهم األداء الفين للمهارات قبل ألن يقوم بتدريسها وهذا يعتمد على فهم املدرس لألسس العلمية الرتبية الرايضية ال 
لشروط اخلاصة لبيوميكانيكية هذه املهارات، واليت يعترب من األمور األساسية املهمة جدا للمدرب الرايضي وخصوصا إذا كانت 

رى، حىت إن بعض األحباث تؤكد أمهية األداء الفين لراكض املسافات الطويلة مع مثل اجلمناستيك، وألعاب القوى واأللعاب األخ
 .العلم إن هناك إمجاعا أبن هذه اللعبة تعتمد على التحمل اهلوائي وال دخل للبيوميكانيك يف هذا اجلانب
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 :امليكانيكا احليوية الرايضيةجماالت -4-2
حركة اجلسم البشري مع السيطرة والتحكم الكامل هبذا  األداء من خالل اجلهاز إن تفاعل القوى امليكانيكية األساسية خالل 

العصيب وردود األفعال واإلدراك احلسي ووفقا للهدف من األداء أو احلركة لغرض تنفيذ هذا األداء وحتقيق اإلجناز ابالعتماد على 
 :رئيسيني للميكانيكا احليوية يف الرايضة ومها توضيح العالقة بني السبب والنتيجة أعطى ذلك يف أن يكون هناك جمالني 

 :ويف هذا اجملال تطرح عادة بعض األسئلة  : جمال حتليل األداء -5
مثال ، ما الذي مييز العيب أو فرق األدوار النهائية عن الالعبني أو الفرق الذين مت )ما هي خصائص تكنيك أفضل الرايضيني -0

 ؟(اقصائهم يف األدوار التمهيدية 
أن التكنيك له عالقة مبتغريات البيو ميكانيك األساسية كعزوم القصور الذايت والعزوم و الزخم املتحقق للجسم أثناء :اجلواب -

احلركة ومتعلقات القوة ابلزمن والسرعة واحلركة وكل هذه املتغريات هلا عالقة مباشرة بقياسات اجلسم املناسب للرايضة املناسبة لذا 
 .األدوار النهائية على حساب فرق أخرى نتيجة ذلك جند أن فرقا تصاعد

مثال إىل أي مدى ميكن أن تؤثر )إىل أي مدى ميكن أن تؤثر عوامل معينة يف األداء احلركي وأداء احلركات املختلفة ككل -0
 ؟(. خطوات االقرتاب يف مسافة القفز أو األداء ألي مهارة تتطلب ذلك

اكتساب ذلك اجلسم سرعة والسرعة املتحققة تتناسب طرداي من املسافة األفقية أو إن كل اقرتاب للجسم يعين :اجلواب -
 زه أعلى وفقا للعالقات التالية  لذا فإن الذي ميتلك السرعة أكرب يكون إجنا(حلظة النهوض) العمودية اليت تنجز بعد االقرتاب 

مثال هل هناك اختالف يف )داء ملختلف احلركات الرايضية ما هي االختالفات الفنية بني كل من الرجال والنساء عند تطبيق األ-0
وبني التخصصات الرايضية مثال كرايضي اجلمناستيك ، ملاذا العبو اجلمناستك (نسب مراحل الوثب الطويل بني الرجال والنساء 

 قصريين وملاذا دافعي الثقل يتميزون ابلطول وكتلة اجلسم  الكبرية ؟
املراحل الفنية أصال إىل الفروق يف القدرات البدنية بني املرأة والرجل إذ تتناسب طرداي مع  ترجع الفروق يف نسب:اجلواب -

 .بعضها البعض األخرى من انحية حتقيق العزوم املعيقة واكتساب الزخوم املناسبة وحتقيق النقل احلركي املناسب
ا العبات اجلمناستك  النموذجيات مدى مرت بينم0.60إىل 0.55أكرب طول ألفضل العب اجلمنا ستك عادة بني مدى  -

مرت وهن غالبا أقصر ألهنم يتعاملون عند القفز مع أجسامهم فالقوة النسبية هي املهمة  0.51إىل 0.05أطواهلن يرتاوح ما بني 
 . وليس القوة املطلقة يف اجلمناستك لذا ميتلك رايضيو اجلمناستك ميزة قصار القامة

تلة اجلسم الكبرية ألن قوهتم املطلقة هي األهم لذا يتمتع الرايضيون أببعاد جسمية كبرية يف هذه دافعي الثقل يتميزون بطول وك-
 .الرايضة وهكذا

 :ونستعرض بعض األسئلة يف هذا اجملال: جمال حتليل احلمل-4
 ؟( الدفع والنهوض مثال ما هي قيمة احلمل الواقع على قدم االرتقاء أثناء ) ما هي القوى املؤثرة يف حركات متعددة -0

يقصد هبا تبادل القوى الداخلية واخلارجية  ومقدار القوة اليت تتحملها العضالت عند أداء احلركات ضد اجلاذبية مثال :اجلواب -
 .قد يصل مقدار املقاومة اليت يقع على عضالت رجل واثب الثالثية إىل سبعة أضعاف وزهنم 
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م إذ يكون هناك اختالف  011بداية اللعب أو املنافسة وهنايتها كما عند العداء ) عبكيف تتغري األمحال كنتيجة طبيعبية للت-0
 ؟كيف ميكن التغيري يف التدريب لتخفيض األمحال؟( يف منط اخلطوة بني بداية وهناية السباق

دريب وفقا لنظرايت تتبلور يف كيفية زايدة الكفاءة الرايضي على أداء يف ظروف التعب، ميكن العمل على شدة الت: اجلواب -
 .ميكانيكية لتجاوز هذه املشكلة كنظرية الطاقة احلركية كما سيأيت شرحها الحقا

لقد تزايدت عملية األحباث يف جمال التدريب واملنافسة  وبناءا عليه فانه جيب على كل مدرب أن حيصل على بعض املعلومات  -
 . وميكانكية ، حىت جيد إجاابت على تساؤالتهاألساسية األكثر أمهية ، هبدف فهم نتائج األحباث البي

  (070-077-076، الصفحات 0100، .شاكر م)
 :الرايضية األهداف امليكانيكية األساسية للمهارات -4-1

فالرتكيز على تطوير فاعلية األداء من خالل إن تصنيف املهارات ميكن أن ينطلق من أهدافها امليكانيكية األساسية أو األولية، 
التدريب ينطلق من هذه األهداف، اليت ميكن التعبري عنها ابملصطلحات املستخدمة يف امليكانيكا التقليدية، فعلى سبيل املثال 

ة يف اجتاه يتحدد اهلدف  امليكانيكي األساسي أو األويل من الضربة الساحقة، يف ضرب الكرة لكي تتحرك أبعلى سرعة ممكن
ملعب اخلصم، وبذلك تصبح الكرة جسما مقذوفا ميكن معاجلة حركته ميكانيكيا بقوانني املقذوفات، ، أما املهارات اليت تتميز 
أبغراض أو أهداف ميكانيكية أساسية متعددة فإن حتديد أولوية هذه األهداف يعترب من األمور املهمة يف تصنيف هذه املهارات 

هل السرعة أهم من موقع وصول الكرة؟ أي مبعىن هل السرعة أهم من الدقة؟ وإن كان األمر كذلك فهل ميكن  فمن املثال السابق
 .التحكم يف األهداف امليكانيكية األساسية وابلتايل أسلوب تصنيف املهارات يف ظل هذا املبدأ

ضية يف ضوئها لالسرتشاد هبا يف حتليل األداء لذا فقد وضعت قائمة ابألهداف امليكانيكية األساسية وتصنيف املهارات الرايو  -
 .(50، صفحة 0000حسام الدين، ) :التايل دولاجليوضحها  واليت املهاري

 
 يبني قائمة األهداف امليكانيكية األساسية للمهارات الرايضية(5)اجلدول 

 املهارة اهلدف امليكانيكي األساسي رقم
 .الطويل، الثالثيالقرص، الرمح، اجللة، الوثب  .انطالق األداة أو اجلسم ألقصى مسافة أفقية 5
 .الوثب العايل، القفز ابلزانة .انطالق األداة أو اجلسم ألقصى ارتفاع رأسي 4

 .رماية السهام، الرماية، التصويب يف كرة انطالق األداة أبعلى مستوى دقة 3
انطالق األداة أبعلى مستوى دقة مع توافر عنصر السرعة لتعزيز  2

 .فعالية األداء
اإلرسال يف التنس، اإلرسال يف كرة الضرب الساحق، 

 .الطائرة
 .السباحة، املصارعة، اجليدو التغلب على مقاومات 1
 السباحة .حركة اجلسم ملسافة حمدودة مع أو بدون حتديد زمن لألداء 6

 .مجباز، غطس ترامبولني، كمال أجسام حتريك اجلسم وأجزائه إلجناز منط حركي أساسي 7
 .الغوص، تسلق اجلبال .ظروف بيئة ميكانيكية خمتلفةحتريك اجلسم يف  8
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ومن التصنيف السابق يتضح أن هناك بعضا من املهارات املستخدمة متثل مسابقات مستقلة كرمي القرص أو الوثب 
مسابقات كالضرب الساحق ولكن اهلدف امليكانيكي األساسي قد حيقق أو ال حيقق يف العايل، وبعضها مهارات من رايضات أو 

حد ذاته أهداف هذه الرايضات أو املسابقات إال أن املسألة ترتبط ابلنتيجة النهائية فما حيدث داخل مباراة كرة السلة ليس له 
احلركات اليت يلجأ إليها الالعب يف سباحة الزحف متثل  عالقة مبا حيدث يف الرمية احلرة هدفا للمسابقة نفسها، كما أن جمموعة

 .هدفها امليكانيكي األساسي يف اكتساب  اجلسم أقصى سرعة وهو ما هتدف إليه مسابقة السباحة
 اخلالصة أن استخدام اهلدف امليكانيكي األساسي كقاعدة لتصنيف املهارات ليس إال جمرد حتديد مبدئي يساعد يف العديد من  و

 ..اليت ترتبط ابحتماالت التقييم بني مهارات الرايضات املختلفة األمور
ويف السنوات األخرية أصبحت احلاجة إىل البيوميكانيك ماسة كونه أحد علوم الرايضة اليت تعتمد عليها األلعاب بدرجة كبرية من -

 :األمهية، وقد يرجع ذلك إىل سببني مها
 خمتلف األلعاب التطور امللحوظ يف مستوى األداء الرايضي يف . 
 التقارب يف املستوى بني األبطال والذي يصعب حتديده ابلعني اجملردة 

 احملاضرة الثالثة- 

 املبادئ امليكانيكية األولية لدراسة احلركة -3
 مفهوم احلركة وإطارها املرجعي -3-5

جمموعة األجسام، وكيف ميكن أن تتم هذه احلركة؟ يرتبط مفهوم احلركة ابلفهم الدقيق للطرق اليت ميكن أن يتحرك هبا اجلسم أو 
ويعين النظام املتحرك هنا  .أوىل خطوات دراسة احلركة  واملؤثرات اليت حتدد إطارها؟ وميثل التعرف على مكوانت النظام املتحرك

تكون ألي جزء من أجزائه  اجلسم أو جمموعة األجسام أو األجزاء املكونة له، فقد تكون الدراسة حلركة اجلسم البشري ككل أو قد 
 .(34، صفحة 1122الصميدعي، ) .كالذراع أو الرجل أو الفخذ

ولتحديد احلركة ومعرفة تفاصيلها يستوجب ذلك حتديد اإلطار الذي حتدث من خالله حيث يعترب أساس حتليل األجسام، فعلى 
 .من خالل دراسة أجزاء جسمه ابلنسبة لسطح األرضسبيل املثال ميكن وصف حركات العداء 

 

 املعلم املعتمد لدراسة احلركةمكوانت يبني  :(28)الشكل 

و اليت ميكن أن تقاس  -حماور وأسطح احلركة -وبصفة عامة ففي دراسة حركة اجلسم البشري جيب أن تستخدم نقط مرجعية اثبتة
وللقيام بعملية  .احلركة ابلنسبة هلا، كنقط الرجوع اليت توضع على مفاصل اجلسم أثناء التصوير هبدف التحليل ودراسة احلركة
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ام هبا والتعرف التحليل ابلشكل الذي يضمن حتقيق الغرض منها فإن هناك العديد من املصلحات والرموز واملعاين اليت جيب اإلمل
 .على تفاصيلها وفيما يلي بعض املفاهيم واملصطلحات ابحلركة

  la force:القوة -3-4
تعرف القوة أبهنا ذلك املتغري امليكانيكي الذي يعرب عن مدى التأثري بني األجسام سواء ابلشد أو الدفع، كما تعرف    

ا أو تغيريها، وتقاس القوة بوحدة النيوتن يف النظام الشائع استخدامه ويرمز أبهنا العامل املؤثر يف حدوث احلركة أو امليل إىل حدوثه
 .(F)هلا ابلرمز 

كاجللة،  مثل أدوات الرمي،إخراج قوة أشياء معينة  أوا حتريك اجلسم أو أحد أجزائه،ماألنشطة الرايضية تتطلب إ عظموإن م
، حيث أن حركة هذه ... اليت تستخدم يف بعض األلعاب كالتنس و القولف  Les Raquettesضارب املأو ... القرص 

 . ميكن أن تتم بدون وجود قوة تعمل على إحداث احلركة سوى للجسم كله أو أحد أجزائه أو يف األدوات املستخدمة األدوات ال
 (Hall, 2007., p. 35) :لك فهنالك ثالث مفاهيم أساسية لدراسة حركة اجلسم و اليت تتمثل يف ولذ

 احلركة 
 التوازن 
 القوة. 

 .و اليت سوف نتطرق إليها ابلتفصيل يف الدروس الالحقة
 

                               

 

 

 

 

 

 األساسية لدراسة حركة اجلسم املفاهيميبني (:20)الشكل 

  la pression:الضغط-3-3

القوة املؤثرة عموداي على مساحة حمددة ومييز ابلنيوتن لكل سنتيمرت مربع أو لكل مرت يعين الضغط مقدار   
، والضغط ليس مرادفا للقوة ولكنه صورة ميكانيكية خمتلفة رغم أهنا متضمنة للقوة، فإذا قلت املساحة إىل النصف (0سم/ن)مربع

حيث مساحة )نيوتن وهو يقف على كلتا القدمني  011 زاد ضغط القوة املعنية إىل الضعف فالفرد الذي يرفع ثقال يزيد عن
أما إذا قام أبداء نفس ( 0سم/نيوتن 0)أي ( 0سم011/نيوتن 011)يبذل ضغطا مقداره ( 0سم 011السطح السفلى للقدمني 

العمل وهو يقف على قدم واحدة فإن الضغط هنا سوف يتضاعف حيث تقل املساحة إىل النصف وابلتايل فإن مقدار الضغط 
 (.0سم/نيوتن0)أي ( 0سم011/نيوتن 011)سوف يكون 
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  la masse et le poids:الكتلة والوزن -3-2
تعرف الكتلة أبهنا ما حيتويه اجلسم من مادة، أو مقدار ما ميكن أن يقاوم به اجلسم أي نوع من احلركة حتت أتثري قوى خارجية  - 

 . و هي وحدة قياس دولية(  كلغ ) و وحدة قياس الكتلة هي 
لك فإن الكتلة األكرب يكون لذا و,و مقاومة اجلسم هلذا التغيري على ما يصطلح عليه ابلقصور الذايت أو اخلاصية القصورية  -

 .قصورها أكرب أي أنه تكون قادرة على مقاومة احلركة مبعدل أكرب 
ولذلك فإن قوة الوزن إمنا تصل لألسفل مهما كانت وضعية اجلسم  األرض،أما وزن اجلسم فهو مقياس لقوة اجلاذبية بني مركز  -

 P= m ×.g:   و ميكن حسابه من خالل املعادلة التالية  . أو احلركات اليت يقوم هبا

 :حيث أن

- P : poids    الوزن  
-m : masse     الكتلة  

 gravité    :-gجلاذبيةا 
و , تكون ذات وزن أكرب  الكبرية فاألجسام ذات الكتل( p)و الوزن  m))بني الكتلة  مما سبق يتضح لنا أن هناك تناسبا طرداي

هنا جيب اإلشارة إىل أن الكتلة و الوزن ال يتساواين من حيث القيمة فالوزن دائما عبارة عن قوة قد تتغري بتغري اجلاذبية و اليت قد 

فمقدار اجلاذبية على سطح القمر ميثل   , ختتلف من مكان آلخر 
 

 
مما عليه على سطح األرض وقد اصطلح على توحيد قياس  

 . ²اث/م  0.00قوة اجلاذبية مهما اختلفت الظروف مبعدل 

   Centre de gravité :مركز الثقل -3-1
. C.G    centre de gravitéو الذي يرمز له بـ    Body masseمركز الثقل هي النقطة اليت تتجمع فيها كتلة اجلسم  -

 االجتاهات أو هو النقطة اليت يكون وزن اجلسم موازاي عليها ابلتساوي من مجيع
 . الرئيسية للجسم األمامي، اجلانب ، العرضي   les plansو يعرف كذلك مركز الثقل أبنه نقطة تقاطع املستوايت 

 .و جيب اإلشارة هنا إىل أمهية معرفة مركز ثقل اجلسم و أجزائه على درجة عالية يف جناح احلركات اليت تتطلب التوازن و الثبات
 . عملية  التحليل امليكانيكي للحركة حتديد مركز الثقل يساعد يف -
معرفة مركز ثقل اجلسم خالل حركة اجلسم ضد قوى اجلاذبية يساعدان على معرفة هل اجلسم قادر إلخراج قوة على حساب حركة  -

 : على مايلي ( C.G)و يعتمد حتديد مركز ثقل اجلسم  ،(درس الدوافع ) أو العكس 
  ( .,  ثين اجلذع, جلوس , وقوف ) وضع اجلسم... 
  تركيب اجلسم. 

من طول اجلسم من األسفل إىل األعلى و موقعه خيتلف %55و عادة مركز ثقل اجلسم يكون وسط اجلسم تقريبا وعل بعد حوايل 
 .من فرد آلخر طبقا للعوامل متعددة

 : القدرة -3-6



25 
 

دون إدراك مفهوم معىن مصطلح القدرة يف ... بصورة كبرية يف اجملال الرايضي من قبل املدربني و الالعبني" القدرة " يستخدم لفظ 
و يعرب عنها ابملعادلة  (w) و يف احلقيقة القدرة عبارة عن معدل الشغل  القوة،التعبري عن القوة املميزة يف السرعة اليت سببتها هذه 

 : التالية
 P=f×v k/s:ث أنحي

- p : poids   La force              :-f 
t : Le temps  -       -d : La distance 

 

 - vecteurs et Scalaires الكميات القياسية والكميات املتجهة -3-7
اليت يتوجب علينا حساهبا خالل عملية دراستنا و حتليلنا ملختلف احلركات الرايضية فالبد أن هنالك العديد من املقادير الكميات 

من خمتلف املعادالت الرايضية و القوانني امليكانيكية لتحديد خمتلف املتغريات املميزة لنوع و مسار احلركة سواء كانت حركة اجلسم 
 ...الرمح , اجللة , أو أحد أطرافه أو حركة األدوات املستخدمة يف خمتلف الفعاليات الرايضية كالكرة 

 : ير ال خترج عن نوعني اثنني و املتمثالن يفو إن هذه املقاد -
  الكميات املوجهةvectorielles.les quantités 
 الكميات غري موجهة .les quantités scalaires  

 : حيث أن
تسمى قيمة موجهة و يضاف إليها سهم داللة على اجتاه ( direction)و اليت هلا قيمة و اجتاه  (f)أي كمية فيزايئية مثل القوة  -

 ميكانيكية،بل ينبغي ذكر اجتاهها أيضا مثل القوة ككمية  فقط،وهي الكميات اليت ال يكفي لتعريفها ذكر مقدارها (.)ملها ع
 .اخل.. .احلركةأو كمية  الوزن،أو  اإلزاحة،أو 

 ...درجة احلرارة, الزمن: أي كمية فيزايئية ذات قيمة و لكن بدون اجتاه فإهنا تسمى قيم غري موجهة مثل -
والكميات الغري املوجهة هي عبارة عن مقادير ميكن مجعها و ضرهبا و قسمتها أما الكميات املوجهة فيجب أن نتعامل معها عن 

 (..االجتاه)طريق قوانني املثلثات و املبادئ اهلندسية إال إذا وقعت على نفس اخلط 
 
 :احملاضرة الرابعة -

 اجلهاز احلركي4-
 :اجلهاز احلركي و مكوانته -2-5

إن دراسة حركة جسم اإلنسان ال تعتمد فقط على تطبيق األسس والقواعد امليكانيكية فقط، بل جيب أن يؤخذ بعني االعتبار 
النواحي التشرحيية والفسيولوجية اليت يتميز هبا جسم اإلنسان، حيث أن مجيع احلركات اليت يؤذيها الفرد سوى يف احلاالت العادية 

هارات احلركية تتم نتيجة لتداخل وظائف ثالثة أجهزة رئيسية، مرتابطة فيما بينها يف تناسق اتم نتيجة آلية أو أثناء أدائه ملختلف امل
 :عمل اجلهاز العصيب املركزي واليت تتمثل فـي

 ـظامعاجلـهاز العظمي واملتمثل يف ال. 
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 اجلـهاز  العضلي واملتمثل يف العضالت. 
  اجلسماجلـهاز املفصلي واملتمثل يف مفاصل. 

 و تعمل هذه األجهزة يف تناسق اتم إلخراج معظم أنواع احلركات اليت يقوم هبا الفرد عن طريق آلية و عمل اجلهاز العظمي،
وسوف حناول التطرق ابختصار إىل أهم اجلوانب والنقط األساسية واحملددة لكيفية عمل هذه األجهزة واليت من خالهلا ميكن فهم 

  ات الرايضية مبختلف أشكاهلا وأنواعهاوتقصي كيفية أداء احلرك
 
 
 (: العظمي )اجلهاز اهليكلي  -2-4

منها فقط املشاركة  077عظمة مكونة للجهاز اهليكلي، ألن هنالك  016على الرغم من أن مراجع علم التشريح تشري إىل وجود 
أشكاهلا وظائفها إال أنه طبقا ملبدأ الرتكيب حيدد وعلى الرغم من وجود اختالفات متباينة بني عظام اجلسم من . يف أداء احلركات

 :الوظيفة فإنه ميكن تصنيف عظام اجلسم إىل أربعة أنـواع رئيسية هي
  العظام الطويلةLes os Longs 
  العظام القصريةLe os courts 
  العظام املستويةLes os plats 
 العظام الغري منتظمة Les os irrégulières 

 : ساسية و اليت من أمههااألوظائف فهي تضمن العديد من ال واختالف أحجامها وابلنظر تعدد أشكاهلا
 .إعطاء الشكل اخلارجي حلجم اجلسم و أجزائه -
 .محاية أجزاء هامة من اجلسم مثل الدماغ و القلب  -
 .يساعد يف إنتاج كرات الدم احلمراء  -

كنظام ميكانيكي  اجلهاز اهليكليمكاانت امليكانيكية اليت يتيحها لكن ما جيب الرتكيز عليه يف  ختصص امليكانيك احليوية هو اإل
 :ذلك من خالل و  اليت هي أساس كل املهارات الرايضيةيتيح للجسم احتماالت حركية متعددة و 

 ( .عظام طويلة ) توفري الروافع املطلوبة للحركة  -
 ( .املفاصل )توفري حماور ارتكاز للحركة  -
 .نشوء و انتظام  مما يزيد يف القوة اليت تنتجها توفر للعضالت مناطق  -

 :وينقسم اجلهاز اهليكلي يف اإلنسان إىل قسمني رئيسيني مها
 : والذي يشمل األعضاء التالية:اجلهاز اهليكلي احملوري -2-4-5  

عظمة  06من  العمود الفقري الذي يتكون, عظمة  05و الصدر و الذي يتكون من , عظمة  00اجلمجمة و اليت تتكون من 
 .وكذلك عظام القفا اليت تتكون من ثالثة أجزاء متصلة  -vertèbres-زوج من الضلوع 06ابإلضافة إىل 

 .و الذي يتكون من الطرفني العلوي و السفلي :اجلهاز الطريف -2-4-4
و الطرف , عظمة 00لى و حيتوي كل منهما ع, و ينقسم هذا اجلهاز إىل قسمني رئيسيني مها الطرف العلوي األمين و األيسر

 :وميكن متييز اخلصائص التالية للعظام .عظمة لكل منهما 00السفلي األمين و األيسر و حيتوي على 
 .عظام األطراف السفلية أكثر صالبة وحجما من عظام األطراف العلوية -
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 .العظام القصرية مسامهتها يف احلركة ضئيلة مقارنة ابلطويلة -
 .عادة على مفصلني واحد يف كل طرف من طريف العظمالعظام الطويلة تعمل  -
 .العظام املستوية دورها يف احلركة حمدود جدا ويقتصر على عظام احلوض ولوح الكتف -

ومتثل العظام يف األداء احلركي دور الدوافع أو مصادر احلركة واليت تنزلق عليها العضالت خالل تقلصها وابلتايل فإن معرفتنا 
وخصائصها التشرحيية تسمح لنا بتوظيفها خالل اإلجناز احلركي بشكل جيد وسليم لتفادي اإلصاابت واألوضاع ألشكاهلا  

 .اخلاطئة اليت تؤثر على الشكل النهائي للحركة
 

   les articulations :  املفاصل -2-3
و غضروف أو بني غضروفني أو أكثر و  ارتباط بني عظمتني أو أكثر كما ميكن أن يكون االحتاد بني عظمة املفصل هو عبارة عن

و تنقسم املفاصل تبعا لتكوينها أي تبعا للطريقة اليت تتحدد .نسيج ضام غالبا على هيئة أربطة  يبعضهايربط جزئ أجزاء املفصل 
تصنيف  ميكن واليت:هبا العظام و الغضاريف حيث أن هذا االحتاد و طريقته مها اللذان حيددان نوع احلركة اليت يقوم هبا املفصل

 :أساسهااملفاصل املوجودة يف اجلسم على 
 (.(Le crâneمفاصل عظام اجلمجمة )ة احلركة مفاصل عدمي -
 ((La vertèbreمفاصل فقرات العمود الفقري )مفاصل حمدودة احلركة  -
 ...(الرزي، اإلرتكازي، اإلنزالقي) مفاصل ذات مدى حركي كبري -
احلركة مثل املفاصل املوجودة بني الفقرات حيث توجد بني كل فقرة و أخرى و سادة أو قرص مفاصل مقيدة احلركة أو حمدودة  –

مرن يعمل على امتصاص الصدمات كما يسمح ابحلركة و يطلق على املفصل اسم املفصل أالتفاقي و هو نوع من املفاصل يتكون 
 .و حمدودة مثل اتصال الفقراتمن جزء اثبت و أخر متحرك و ميتاز بوجود جسم متوسط يسمح حبركة مبسطة 

Ball and Socket Hoint1 –  مفصل الكرة و احلق 
 .و هو يسمح ابحلركة يف مجيع االجتاهات كما يسمح ابلدوران مثل مفصل الكتف و مفصل الفخذ

Heng Joint  – املفصل الرزي 
 .ةيسمح ابحلركة ذات املدى الواسع و اجتاه واحد و ذلك كما يف مفصل الكوع و الركب

Pivot Point  –  أالرتكازياملفصل  
و املفصل بني الكعربة ( حركة الرأس )يسمح ابحلركة يف اجتاهني كما يسمح ابلدوران مثل املفصل بني الفقرتني العنقيتني العلويتني 

 .و عظام املرفق
Gliduis Joint   –  اإلنزالقياملفصل  

 .ع املفاصل املوجودة بني عظام رسغ اليد و مفصل رسغ القدمو ينزلق فيه العظام بعضها مع بعض يف حركة حمدودة م
Gondytoid Joint  –  املفصل اللقمي 

يسمح للعظام ابحلركة يف اجتاهني دون الدوران مثل املفصل املوجود بني عظمي الزند و الكعربة عند الرسغ حيث يسمح هذا 
 .املفصل حبركة الكب و البطح دون دوران

 :حسب االجتاه التشرحيي أنواع املفاصل -2-3-5

 :املفصل الرزي أو املداري-2-3-5-5-
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هذا النوع يتكون من مفصلي أحدمها مكعب والثاين مقعر قليال حبيث يتالئم السطح األول متاما مع التقعر املوجود يف السطح 
 Le:كل من  ع مفاصليشمل هذا النو  و.احملور العرضييف مثل هذا النوع يف مستوى واحد حول  حتدث احلركـةو . الثاين

coude- le genou- inter phalange  
 :مفصل الكرة واحلق -2-3-5-4
فصل اآلخر على شكل امليف جتويف سطح .... يندمجالذي ( دائري)من سطح مفصلي األول على شكل كرة هذا النوع يتكون و 

 : كل من  يشمل هذا النوع مفاصلو  .مبا فيها الدوران مجيع االجتاهاتيف  يف مثل هذا النوع حتدث احلركـة، و تقعر
 La hancheاحلوض  -  
 L’épauleالكتف   -  

 :احملورياملفصل  -2-3-5-3
يدور قسم من املفاصل حول حموره الطويل بينما علو مرتبط بقوة العضلة األخرى من خالل حلقة ليفية  أنه هذا النوع يفو يتمثل 

 pronation) و اليت تتمثل يف حركـة الكب والبطحيف هذا النوع حمددة  احلركـةو تكون . حيدث الدوران بداخلها
supination  ) عظمى للالنهاية العليا   يشمل هذا النوعو.الطويلاحملور حول  تتماليت و(Radias, Cubitus)   

 :املفصل اإلنزالقي-2-3-5-2
يشمل هذا  ،حبيث احلركـة يف مثل هذه املفاصل إنزالقية، و تكون مها مسطح أو منحين بني سطحني كال يربط هو املفصل الذي 

 Articulation de Métacarpe de main et pied .اليد ومشط القدمسالميات احلركة بني عظام  النوع
 : بيوميكانيك اجلهاز احلركي -2-2

صة ابجلهاز احلركي لإلنسان و تستند يتطلب حتليل احلركات الرايضية من الناحية البيوميكانيكية توفر جمموعة من املعلومات اخلا
وعلم فسيولوجيا العضالت فيما خيتص بتكوين و قدرة اجلهاز , امليكانيك احليوية على املعلومات املتعلقة بعلم التشريح الوظيفي 

 .احلركي  على احلركة 
االختصاصيني يف جسم اإلنسان سلسلة و ابلنظر إىل اخلصائص التشرحيية املختلفة ألعضاء اجلهاز احلركي فيعتربه العديد من  -

و حركة كل سلسلة , ( املفاصل)تتصل فيما بينها مبحاور االرتكاز (   leviers cinématique)وافع احلركية ر متصلة من ال
املناط فإن مجيع أجزاء السلسلة احلركية جيب أن تكون قادرة على أداء الدور  وابلتايل . وافع يؤثر على األجزاء األخرىر من هذه ال

 .البعضفعالية احلركة يعتمد على تنظيم و تنسيق عمل أجزاء السلسلة مع بعضها  احلركة وهبا يف إمتام 
, و الذي يسمح أبداء احلركة املطلوبة بغض النظر عن كوهنا حركة جزئية حلركة أجزاء اجلسم أو حركة كلية حلركة اجلسم ككل  

ولذلك سوف نتطرق ألهم مكوانت ووظائف اجلهاز احلركي و اليت ال ميكن االستغناء عنها خالل عملية حتليلنا للحركات الرايضية 
 .و مراجع التشريح لالستفادة أكثر يف هذا اجلانب  و لكن ميكن الرجوع إىل مصادر

 : حيث أنيتناسب شكل العظام و تركيبها بصفة خاصة مع وظائفها امليكانيكية من حيث اخلصائص التالية حبيث 
 .عظام األطراف الطويلة تكون منحنية من أحد جوانبها بطريقة تزيد يف قوهتا -
 .اتصاف العظام بكتلة صغرية  -

عزم االحنناء )مهية احنناء العظام و تقوسها من حيث أن التحميل الديناميكي يؤثر عليها مبقدار كبري من عزم القوة و تتجلى مدى أ
ومة قصور ذايت كبرية يف حالة اأما صغر كتلتها فيمثل كذلك أمهية خاصة يف هذا اجلانب حيث أنه يؤدي إىل تفادي حدوث مق( 

 . زايدة نسبة زايدهتا  احلركات السريعة و القوية مما يؤدي إىل
دارسني و املهتمني بدراسة احلركات الرايضية معرفة بعض املميزات و املواصفات اليت ختص العظام من أجل للومن األمهية  -

 : االستفادة أكثر خالل عملية حتليلنا احلركات و اليت تتمثل يف
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  fonctions. Les structures déterminent lesأشكال العظام تتحدد طبقا ملبدأ الرتكيب حيدد الوظيفة  -
 .  05يف سن    ( maturation)العظام تصل لقمة نضجها و قوهتا  -
 .مقارنة ابإلانث% 01رب حبدود كعند الذكور أ( masse)كتلة العظام  -
 .و اليت جتري فيها ابستمرار (la reconstruction) العظام إعادة البناءأحد أهم خصائص  -
ملغ يف مرحلة الطفولة و املراهقة يؤثر على نسبة السمك النهائي 511الكالسيوم يوميا عن إن نقص معدل تناول  -

 .للعظام عند مرحلة البلوغ 
 .متاما مثل العضالت " paire" مجيع العظام تعمل بنظام الزوجني  -     
 .ل حياهتنمن مسك العظام مقارنة بنسبة الثلثني عند الذكور خال% 05اإلانث يفقدن ما يعادل  -    

 
 :اخلامسةاحملاضرة  -

 وحماور احلركةاألسطح  -1
 :متهيد

فإن استخدامات , ابعتبار اجلسم البشري نظاما ميكانيكيا يشرتك مع ابقي األجسام األخرى يف العديد من اخلصائص احلركية  -
كثريا يف دراسة حركة اجلسم و حتديد علم امليكانيك بفروعه املختلفة و خمتلف األسس و املتغريات اخلاصة ابحلركة قد أفادت  

و إن حتديد و دراسة حركات اجلسم و أجزاءه املختلفة بفضل استخدام مصطلح أسطح .العديد من خصائصه و مميزاته احلركية 
 .احلركة و هي األسطح الفراغية اليت يتحرك عليها اجلسم و حماور الدوران اليت حتدث حوهلا هذه احلركة 

فنظرا لوجود ثالثة أبعاد فإن هذا , أو سطح احلركة علو املستوايت أو األسطح الفراغية اليت تتم عليها احلركةاملقصود مبستوى  و
فإن احلركة تتم يف , و ابلنسبة حلركة جسم اإلنسان و خمتلف أجزائه.يعين وجود ثالثة أسطح فراغية و ثالثة حماور متعامدة عليها

أو أجزائه "حبيث يقسم كل سطح فيها اجلسم , ألسطح الثالثة تتعامد مع بعضها البعضثالثة مستوايت أو أسطح احلركة و هذه ا
 .إىل قسمني متساويني يف الوزن" 
 Les plans et les axes du mouvement: مستوايت وحماور احلركة .-1-5
( التشرحيية)ملصلحات املستخدمة عند حماولتنا دراسة أو وصف أي حركة من احلركات الرايضية وصفا فيجب علينا أوال اإلملام اب-

إن وصف حركة اجلسم أو أحد أعضائه ترتكز ابألساس على وجود شيء اثبت وهندسيا يصطلح عليه ابملعلم ، و يف وصف احلركة
Repère فإذا حترك أي عضو من اجلسم فيمكننا اعتبار ابقي أعضاء اجلسم . حيث من خالله ميكن حتديد نوع ومسار احلركة
 .العضو والذي حيدد مقدار ومدى  احلركة احلاصلةمرجعا هلذا 

قد حددوا وصفا أساسيا  -L’anatomie–وقبل التطرق إىل حماور فيجب اإلشارة إىل أن االختصاصيني  يف ميدان التشريح -
 ميكن من خالله حتديد نوع احلركة اليت يتحركها اجلسم أو أحد أعضائه واملتمثل يف الوضع التشرحيي

La position anatomique--  والذي يتمثل يف وقوف الفرد منتصبا مع توازي القدمني واملرفقني على امتدادمها والكفني
وإضافة إىل هذا الوضع فهنالك وضع الوقوف العادي الشكل والذي خيتلف عن الوضع التشرحيي يف  .يكوانن موجهني إىل األمام

ت اإلنسان كثرية ومتوسعة مثل ابقي األجسام حبيث يتخذ عدة أوضاع ولكن مادام أن حركا. أن اليدين يكوانن مواجهان للجسم
 .خمتلفة مما يفرض علينا حتديد اإلطار الرمسي واملوحد هلذه احلركات الذي يتمثل يف حماور أسطح احلركة

 Les plans du mouvement: مستوايت احلركة -1-5-5
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ويتفق الباحثني والدارسني يف جمال  .ية فهو املستوى املنظم يف الفراغاملستوى هو عبارة عن مسطح له وجهني ومن الناحية اهلندس-
 احلركة واهلندسة على أنه يتم حتديد احلركة يف الفراغ بثالث أسطح أو مستوايت فراغية متعامدة تلتقي يف نقطة هي مركز ثقل اجلسم

 (43،ص1122،الكرمدي صالح عارف): واملتمثلة يف ( 01)واملبينة يف الشكل 
 le plan sagittal (médial)(: األوسط)املستوى السهمي  -1-5-4

هو املسطح الذي يقسم اجلسم إىل قسمني متساويني يف الوزن ،أمين وأيسر ،واحلركة االنتقالية اليت تتم على هذا 
ة اليت تتم السطح تكون لألمام واخللف مثل التمرير يف كرة اليد الضرب الساحق يف كرة اليد ،أما احلركات الدوراني

  .على هذا املسطح فهي الدحرجات أبنواعها  ،الشقلبة على اليدين ،الدوران حول العقلة
 
 le plan frontal (latéral)( اجلانيب)املستوى األمامي  -1-5-3

هو املسطح الذي يقسم اجلسم إىل قسمني متساويني يف الوزن ،أمامي وخلفي ومسار احلركة يف هذا املستوى 
. ألعلى وأسفل  

حركة رفع الذراع جانبا يف التبعيد والتقريب ،الوثب ألعلى وأسفل ،تنطيط الكرة ،وهذه تسمى احلركات :مثل 
. هلذا املستوى مثل حركة ثين اجلذع ،العجلة يف اجلمباز أما احلركات الدورانية اليت تتم موازية.االنتقالية   

 le plan transversale (Horizontal)( العرضي)املستوي األفقي  - 1-5-2
  وهو مستوي موازي لسطح األرض هو املسطح الذي يقسم اجلسم إىل قسمني متساويني يف الوزن ،ألعلى وأسفل

واحلركات االنتقالية مثل حركة الذراع من جنب إىل جنب ،أما احلركات الدورانية مثل حركة لف اجلسم دورات 
.راقصة الباليه ،واحلركة تكون فيها موازية للسطح االفقي   

وأن حركته من  وهذه األسطح الثالثة تسمى ابألسطح أو املستوايت الفراغية األصلية للحركة يف الفراغ ألهنا متر مبركز الثقل،
 .حركات اجلسم أو أي جزء من أجزائه تنسب هلذه األسطح أو ما يوازيها يف الفراغ

وإن هذا احملور إما أن . تتعامد األسطح الثالثة يف التقائها مع بعضها وينشأ عن التقاء كل سطحني منها خط ومهي يعرف ابحملور-
املستعرضة ..... احلركة الدورانية ابستثناء انزالق أسطح التمفصل يف  يكون خطا اثبتا واضحا، وإما أن يكون نقطة حتدث حوهلا

 .لفقرات العمود الفقري
وجيب اإلشارة إىل أن معظم حركات األطراف حتدث حبركة دورا نية، وأن هذه احلركات حتدث حول حماور خاصة ابلدوران -

عضها البعض يصبح أكثر وضوحا ابستخدام حماور لب..... وداخل مستوايت خاصة هبا، وعلى هذا فإن وصف حركات األطراف
 .الدوران حول الطرف أو العضو املتحرك
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 حركات اجلسم فيها األسطح اليت تتميبني (  52) رقمالشكل 

 

 : حماور احلركة -1-4
 ابحلركة، املرتبط املفصل داخل متر للدوران ومهية مستوايت حول ويدور سيتحرك فانه اإلنسان جسم من جزء يتحرك أي عندما

وإن حماور احلركة مثلها .الثالث احلركة مستوايت احد على عموداي منها كل اإلنسان حركة لوصف إشارة مستوايت ثالث فهنالك
مثل املستوايت متعامدة على بعضها البعض وهنالك ثالثة حماور أساسية تتم حوهلا كل حركات أطراف اجلسم واليت معظمها متر 

 :ابملفاصل واملتمثلة يف
 l’axe Antéropostérieur (Z) :احملور السهمي -1-4-5

نصفني إىل  هو احملور الذي خيرتق اجلسم من االمام إىل اخللف، وهو حمور افقي مواز لألرض  ويقسم اجلسم
عليه  ومبا أنه يقطع املستوي األفقي واجلانيب فيمكن أن نطلق،(  AP axe) ويرمز له ابلرمز  متساويني يف الوزن أمين وأيسر ،

وتتم فيه احلركات اجلانبية كالعجلة ،حركات التبعيد و التقريب وثين  L’axe sagittal- transversal :مصطلح
 .اجلذع على اجلانبني 

 L’axe transversal (X): احملور العرضي -1-4-4
هو احملور الذي خيرتق اجلسم من اجلنب إىل اجلنب اآلخر ،ويقسم اجلسم إىل جزء علوي وآخر سفلي وهو حمور 

الدور اهلوائية األمامية واخللفية لالعب اجلمباز ،وكذلك هو حمور حقيقي الذي  ومهي يدور حوله العب الغطس ،
 .اما وخلفا ،الدحرجة االمامية واخللفية ،ركل الكرةالوثب العايل ومن أمثلة احلركات ثين اجلذع ام يدور جوله العب

 (L’axe Frontal- transversale )ومبا أنه يتقطع مع املستوي األفقي واألمامي فيمكن أن نطلق عليه
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  L’axe longitudinal (y)(:الرأسي)احملور الطويل  -1-4-3
حوله حركات لف اجلنب من اليمني هو احملور الذي خيرتق اجلسم من أعلى ألسفل ويسمى ابحملور الطويل وتتم 

 L’axe: ومبا أنه يتقاطع مع املستوي األمامي واجلانيب فقد ميكن أن نطلق عليه .ىل اليسار ، دورات راقصة الباليه إ
Frontale-sagittale. 

على سبيل اإليضاح لكيفية توظيف احملاور واألسطح اخلاصة ابحلركة من أجل حتديد نوع وجمال احلركات سوى كانت ألحد  و
حبركة تين الذراع يف  مهو الوضعية األساسية، فالقيا -التشرحييالوضع  –فيمكن اعتبار  .و حركة اجلسم كلهأأطراف اجلسم 

 .تتم فيه احلركة وحول أي حمور؟ فاحلركة تتم يف املستوى اجلانيب وحول احملور العرضياملستوى الذي  فما هو .مثال مفصل املرفق
 
 

 
 
 

 ركات اجلسمحل ثل احملاور املتعامدةمي: (15) الشكل رقم

   

 

عليها حركات  األسطح اليت تتميبني احملاور و ( 54) الشكل رقم
 اجلسم

 

 

 

 

 



33 
 

 

 

 

 

 

 

  الرجلني بواسطة Sagittal plane اجلانيب     منحنية ابملستوى حركة الدرجات سباق يتطلب(:53)الشكل 

 

 

                                                     

 
 
 
 
 
 

 
 

الدوران والتي  خطوط للركض    (:51)الشكل     للدوران خطوط مائلة: (52لشكل ا-

 حوض    األكتاف وال في تمر  أمامية   خطوط      هي كرراأل تتم في السطح األمامي 

                 

 :احلركة دراسةأمهية احملاور و املستوايت يف  -1-3
يتميز جسم اإلنسان بوجود تقوسات و تقعرات أو طيات أو بروزات يف اجلسم و هلذا السبب فإن معرفة و دراسة أسطح احلركة 

أجزاء اجلسم قياسيا مبركز ثقل اجلسم و موقع هذا اجلسم من اليت يعمل ضمنها جسم اإلنسان يساعد يف حتديد مركز أي جزء من 
نقوم  (cinématographie)عند التصوير السينمائي جملرايت احلركة و املعرفة بطريقة .احملاور الثالثة يف خمتلف مراحل احلركة 

جملرايت احلركة بعد أن تكون قد وضعت أشرطة الصقة تظهر واضحة على (  (Framesابلتقاط صور سريعة متتالية تسمى 
 . و ذلك يف نقاط حمددة عادة تكون يف املفاصل اجلسم , الصور 
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اجلاذبية  ومركز اجلسم كتلة مركز وتسمى واحدة نقطة يف الثالثة الرئيسية املستوايت تلتقي التشرحيية الوضعية يف الوقوف وعند-
 .اليمني إىل 45 بدرجة هذه الومهية اإلشارة خطوط دتور  قد1 -2) شكل(

 

حسب احلركة  يبني أسطح وحماور( 56)الشكل 
(Williams, 1986 

 

 

 

 

 

 

 

 

وإن هذا . إن تعامد األسطح الثالثة و التقائها مع بعضها البعض ،وينشأ عن التقاء كل سطحني منها خط ومهي يعرف ابحملور -
..... واضحا، وإما أن يكون نقطة حتدث حوهلا احلركة الدورانية ابستثناء انزالق أسطح التمفصل يف احملور إما أن يكون خطا اثبتا 

وجيب اإلشارة إىل أن معظم حركات األطراف حتدث حبركة دورانية، وأن هذه احلركات  حتدث  .املستعرضة لفقرات العمود الفقري
لبعضها البعض يصبح  املتحركةحول حماور خاصة ابلدوران وداخل مستوايت خاصة هبا، وعلى هذا فإن وصف حركات األطراف 

 .أكثر وضوحا ابستخدام حماور الدوران حول الطرف أو العضو املتحرك

 توصف إن ميكن الفردية اجلسم أجزاء حركة فان للخط الرئيسي موازي بشكل أو طوال يتحرك اجلسم كامل إن من رغمال وعلى
 احلركات فان ذلك حيدث وعندما  .ابملستوى املستعرض حركات أو األمامي ابملستوى حركات أو اجلانيب حركات ابملستوى أبهنا
 يشار خلفية أو حركة أمامية تستلزم اليت احلركات املثال سبيل فعلى .الرئيسية املستوايت ألحد تكون موازية ما عادة وصفت اليت
وعند  املائل إىل املستوى موازي بشكل اجلسم يتحرك كامل فان ةالدحرجة األمامي تنفيذ فعند ،املائل ابملستوى حركات إليها

 مفصلي خالل احلركة متر مستوايت أن ابلرغم من واخللف لألمام الساقني تكون أو الذارعني فان حركة معني مكان يف الركض
 .اجلسم يف مركز متر مما أكثر الكتف والورك

 جانبية من حركة هي ابملستوى األمامي واحلركة ، اجلانيب  ابملستوى للحركات أمثلة الدراجات هي وسباق املشي حركات إن
 القدم كرة يف اجلانبية والضرابت،اجلانيب   العبور اجلك، على القفز ( للجسم األمامية املستوية للحركة وكمثال اجلانب إىل اجلانب

 أو حركة الفتل تشمل املستعرض ابملستوى أو املسطح كليا اجلسم حركة عن األمثلةو . اجلسم ملفاصل أمامية مستوية وتتطلب حركة
 .اجلمباز والعب الرتامبولني والعب الغطاس الالعب ينفذها اليت االلتواء
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 :احلركات األساسية حول مفاصل اجلسم -1-2
إن دراسة احلركة اخلاصة أبجزاء اجلسم تتطلب تعريفا دقيقا وحمددا حبيث ميثل حتديد احلركة وجماهلا أحد الصعوابت امليدانية واليت 

خالل األداء احلركي  جيب على املدرسني واملدريني اإلملام هبا حبيث متثل األساس األويل للدراسة وحتليل ابقي احلركات املطلوبة
 .ملختلف الفعاليات الرايضية

إضافة إىل أن الدراسة (املوضع التشرحيي)وإن حتديد وتعريف أي حركة كما أشران سابقا جيب إسقاط على نظام معني اثبت  -
، ويف كل الدراسات اليت متثل (XyZ)أساسية اليت تطرقنا هلا كنها أن تتحرك حول ثالثة حماور التحليلية تشري إىل أن املفاصل مي

 .  احلركة موضوعها يلجأ االختصاصيني إلتباع قاعدة اليد اليمىن لتحديد اخلصائص الزمنية واهلندسية للحركة

 

 

 

 

 

 قاعدة اليد اليمىن لتحديد اجتاهات احلركة( 57)الشكل رقم 

يشكالن املفصل، وكذلك اختالف مفاصل اجلسم وإن اختالف مفاصل اجلسم من حيث الرتكيب التشرحيي للسطحني اللذين  -
 .من حيث عدد احملاور اليت تعمل عليها، يساعد على توفري اإلمكانية للقيام مبجموعة كبرية من احلركات حوهلا

وابلنظر إىل أن معظم مفاصل اجلسم هو من النوع احملوري فإهنا تسمح بتحريك خمتلف أعضاء اجلسم ابلعديد من احلركات وأن كل 
واليت صنفت حسب االختصاصيني  ركة ألي جزء جيب أن توصف وصفا دقيقا من خالل املستوى الذي تتم فيه وحول أي حمورح

 :التايل طبقا للنموذج يف التشريح الوظيفي أجبداي

 وصف حركات اجلسميف  املعتمدةواجتاه احلركات ة التشرحيي يبني الوضعية( 58)الشكل رقم 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anatomical_directions_(fr).svg
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على مستوى فراغي متعامد و وأن أي حركة يتحركها أي جزء من أجزاء اجلسم تتم حول حمور مير ابملفصل الذي تنتج فيه احلركة  -
على هذا احملور، ولذلك تسمى احلركات أو تعرف بناءا على متفصل للجزء املتحرك وليس بناءا على الطرف املتحرك وتتمثل هذه 

 :احلركات األساسية يف

 Flexion: الثـين -1-2-5
 (01، صفحة 0100، .شاكر م) يبء.هو عملية تقريب عظمني متمفصلني إىل بعضهما وهي تؤدي إىل صغر الزاوية بينهما 

تناقض زاوية املفصل ومن أمثلة هذه كن االستدالل على هذه احلركة بومي :احلركة
 .ثين الركبة برفع الساق خلفا -
      .رفع الساق مع ثبات العضلة -

 :ويندرج حتت هذا النوع من احلركة نوعني
 Hyper flexionالقبض الزائد  -
  Flexion latéralالقبض اخلارجي  -

 (  (le coudeاملرفق  مفصلاملـــد يف  يبني حركة الثين و( 50)الشكل رقم 
عندما يستمر يف حركته القبض إىل ما بعد الوضع العمودي، ويف أغلب حركة ... أما ابلنسبة للقبض الزائد فيظهر يف حركة-

بزايدة مساحة التالمس بني عضو بني إحدامها يتجه حنو اآلخر  Hyper Flexionأعضاء اجلسم خالل القبض فإنه يعرب عن 
 .ويرتبط ذلك ابخلصائص التشرحيية للمفصل

 .أما القبض اخلارجي فهي حركة ترتبط بكل من الرأس واجلذع على أحد اجلانبني كما أهنا تفسر احلركة اجلانبية لألصبع األوسط -
 .وابلتايل فإن حركة الثين عبارة عن عملية انقباض عضلي يعمل على مفصل من مفاصل اجلسم للتقريب بني عظمي هذا املفصل

 Extension:املـــد -1-2-4
  . عن بعضهما مما يسبب زايدة وكرب الزاوية بينهما  ىل إبعاد جزئي العظمني املنفصلنيإعكس الثين وهو العملية اليت تؤدي 

بني العظمني املتصلة ابملفصل وابلتايل فإن حركة املد هي عكس حركة الثين، مع االختالف يف ( املسافة)هو زايدة الزاوية 
 . العضالت املسئولة عن كل حركة

 Abduction:التبعيد  -1-2-3
 .هي احلركة اليت تتم يف املستوى اجلانيب واليت يبتعد فيها أي طرف من أطراف اجلسم عن اخلط الوسط للجسم

 (Mcardle, 2000, pp. 25-29) (01/00)كما يبينه الشكل   .رفع الذراعني أو الرجلني جانبايف ركة وتتجلى هده احل -

  Adduction:التقريب -1-2-2
وتتجلى يف حركة خفض الذراع لألسفل بعد أداء  . حيث يقرتب أحد أطراف اجلسم ابجتاه خط الوسط للجسم التبعيدعكس 

 (01، صفحة 0100، .شاكر م) .حركة التبعيد
 
 

 الكتف صلو التقريب يف مف التبعيديبني حركة :( 42)الشكل رقم 
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 اليد صليف مفاملـــد  الثين وو و التقريب  التبعيدحركة احملاور اليت تتم عليها كل من يبني :( 45)الشكل رقم 
 

poignet.Les mouvements dans l’articulation de  

 :ومها ( التقريب والتبعيد)وهنالك حركتني اثنويتني كل واحدة منهما اتبعة للحركتني األصليتني  -
 Hyper abductionالتبعيد الزائد  -
  hyper adduction الزائدالتقريب -

مر حركة الذراع والتبعيد الزائد تستخدم لتفسري حركة الذراع عندما يتم تبعيده بعد الوضع العمودي، أما التقريب الزائد فتست
 .من أمام اجلسم..... ابلتقريب 

  Circumduction: الدوران -1-2-1
يتخذ اجلزء املتحرك مسار خمروطي قمته هي  املفصل وقاعدته هناية الطرف املتحرك، وهي حركة متيز مجيع املفاصل الثنائية احملاور 

 .احلركة ويف أي سطح كذلكواملتعددة احملاور، وتتم هذه احلركة على أي حمور من حماور 
وميكن القول أبن حركة الدوران هي خليط من أربع حركات أساسية القبض والبسط والتقريب و التبعيد وحتدث هذه احلركة -

 .بصورة خاصة يف مفصلي الفخذ والكتف

 الكتف صليف مف لدورانيبني حركة ا:( 24)الشكل رقم 
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 (احملاور  ثالثيصل مف)يبني احملاور اليت تتم عليها خمتلف حركات مفصل الكتف (:43)الشكل رقم 
. Mouvements articulés au niveau de l'épaule dans les trois axes 

  Dépression: اخلفض -1-2-6
على الرايضي أداء خفض وهي حركة العودة من حالة الدفع، وهي حركة ألسفل تتم يف حزام الكتف وجيب اإلشارة إىل أنه يصعب 

يزيد عن املستوى املوجود عليه يف الوضع العادي إال يف حاالت االرتكاز يف بعض حركات اجلمباز، وهذه احلركة ميكن مالحظتها 
 .على أحد اجلانبني أو من األمام أو اخللف

 Elévation: الرفع -1-2-7
عند التعبري عن الرفض هبز األكتاف كما حيدث مع األطفال حيث حتدث هذه احلركة بنسبة بسيطة عند رفع الذراع وبنسبة كبرية 

حنو ......ألعلى عن وضعها األفقي من اجلهة اخلارجية، وجيب التأكيد أنه يف هذا النوع يتحرك( clavicule)تتحرك الرتقوة 
 ....س نتيجة لعمل العضالتاحملور األصلي للجسم وتسمى هذه احلركة ابلتقريب السليب ألهنا حتدث نتيجة حلركة الرتقوة ولي

  وجيب اإلشارة هنا إال أن أي حركة  من احلركات اليت يتحركها اجلسم أوأي جزء من أجزاه ، تتم حول حمور مير
ابملفصل الذي تنتج فيه احلركة على مستوى فراغي متعامد على هذا احملور، ولذلك تسمى احلركات أو تعرف بناءا 

، ....ناءا على الطرف املتحرك فنقول مثال قبض مفصل املرفق وال نقول قبضعلى متفصل للجزء املتحرك وليس ب
 .واليت حيب أخدها بعني االعتبار خالل دراستنا وحتليلنا ملختلف املهارات احلركية الرايضية
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 احملاضرة السادسة

 : la force القوة  -6-

 la force القوة مفهوم -6-5-
جيب علينا أوال اإلملام أبحد أهم العناصر و اليت متثل األساس يف دراستنا للحركات الرايضية " احلركة " قبل التطرق إىل موضوع - 

بسيطة كانت منها أو معقدة هي  املؤذاةو اليت تتمثل يف القوة حيث أن مجيع احلركات  Biomécaniqueضمن إطار علم 
لسبب يف بداية احلركة و توقفها أو تغيري اجتاهها ابلتايل فإنه يستحيل الفصل بني موضوع القوة نتيجة حلاصل أتثري قوة معينة فهي ا

و احلركة إذا ما أردان فهم و حتليل احلركات يف ميدان الرايضي و اليت متثل حمور الدراسات و البحوث يف خمتلف العلوم الرايضية و 
 اهلندسية 

حللقة و كذلك الوقفة اليت يقوم ابه العب الغطس على لوحة القفز على أطراف أصابعه فالعب اجلمباز الذي يتزن على جهاز ا -
بثبات إلجناز الواجب احلركي و القفز الذي يقوم به الالعب خالل خمتلف الفعاليات الرايضية فبالتأكيد أن كل هذه األداءات 

يتفق الدارسني و املهتمني هبذا اجلانب إال أن هنالك  ولكن, هي إال نتيجة تفاعل أو تداخل عمل العديد من القوى  احلركية ما
 : مصدران أساسيني للقوة يف احلركات الرايضية و اللذان يتمثالن يف 

 نتيجة العمل العضلي, النظام الداخلي, القوة الداخلية: املصدر األول. 
 القوة اخلارجية، النظام اخلارجي، اجلاذبية، االحتكاك: املصدر الثاين. 
  وتعرف القوة أبهنا ذلك املتغري امليكانيكي الذي يعرب عن مدى التأثري بني األجسام سواء ابلشد أو الدفع، كما تعرف أبهنا العامل

املؤثر يف حدوث احلركة أو امليل إىل حدوثها أو تغيريها، وتقاس القوة بوحدة النيوتن يف النظام الشائع استخدامه ويرمز هلا ابلرمز 
(F). 

 :القوةأسس تصنيف  -6-5-4 -

خيتلف معناها طبقا لإلطار أو اجملال الذي تستخدم فيه وهناك ثالثة مفاهيم ( Force)  القوة وجيب اإلشارة إىل أن مصطلح  -
 :وذلك على النحو التايلقي احملال الرايضي  للقوة حسب جمال استخدامها 

 مفهوم القوة فسيولوجيا هو: 
 (التوتر درجة)قدرته العضلية على التوتر 

 مفهوم القوة وظيفيا هو: 
 .قدرة العضلة على السحب أو اجلذب أو الرفع أو الدفع أو الضغط

 مفهوم القوة ميكانيكيا هو: 
 التسارع × الكتلة = القوة 

 تع ×ك = ق
F=m·a 
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 :القوةتصنيف  أسسيبني  (42)رقم الشكل 
 :الوظائف األساسية للقوة -6-5-3

و مهما كانت احلركة املراد إجنازها فإهنا سوف تكون نتيجة إال للتأثري قوة حمركة على اجلسم أو أحد أجزاءه، و مل يكن حدوث 
 .الرأسني حركة ثين الذراع يف مفصل املرفق هي نتيجة لتقلص للعضلة ذات : هذه احلركة يف انعدام قوة مسببة لذلك  فمثال 

و لكن العكس ليس صحيح حيث ميكن أن تكون هنالك قوة معينة دون إحداثها ألي حركة معينة تتجلى هذه احلالة عند القيام 
 .و اليت تتقلص جمموعة العضالت خالل أداءها دون حدوث أي حركة (  يزومرتية األ)ابلتمارين 

 .قوةالدفع احلائط و شد احلبل بني العبني متساويني يف  :مثل
 .و ذلك طبقا للمفهوم امليكانيكي للحركة و الذي هو داللة على عالقة زمانية مكانية حبثه 

 : و عليه فإنه ميكن حتديد دور كل من القوة املسببة للحركة يف جانبني اثنني و مها أن 
  تؤدي إىل التغيري يف الشكل     القوى الداخلية. 
  تؤدي إىل إزاحة اجلسم      القوى اخلارجية. 

 
 
 
 
 
 
 

 يبني الوظائف امليكانيكية للقوى(  41) الشكل رقم
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تعين التأثري امليكانيكي عن طريق شد أو الدفع الذي حيدث بني األجسام عن طريق اتصاهلا من خالل قوة " القوة " و عليه فإن 
و تعترب القوة هامة جدا ابلنسبة لنا حىت و إن مل نتحرك فمجموعة من القوة أو قوتني تساعد  .طبيعية تعرف ابجلاذبية األرضية 

 .قانون نيوتن األول ه كدؤ ي و هذا ما ،على احتفاظ ابتزاننا يف األوضاع الثابتة كما يف األمثلة السابقة الذكر 

  :مهاني أساسيتني ومن خالل هذا كله فإن ميكن حتديد الوظائف امليكانيكية للقوى ابلنقطت 

 .                أن القوى تؤدي إىل تغيري حركة اجلسم  -
 .              أن القوى تؤدي إىل احتفاظ ابتزان  -

و ابلنظر إىل األمهية و احلاجة القصوى للقوة  يف خمتلف امليادين قد شكلت حمور معظم الدراسات يف العديد من التخصصات و 
العامل Isaac Newton  (0600/0707 )خاصة يف العلوم الفيزايئية و اهلندسة إىل غاية القرن السابع عشر حيث خلص 

, حركة و اليت متثل اإلطار النظري للقوة و خمتلف خصائصها خالل احلركة بصورة عامة اإلجنليزي إىل وضع ثالثة قوانني أساسية لل
 .،واليت سوف نتطرق هلا ابلتفصيل الحقاالرايضية يف جمال البيوميكانيك  و اليت ميكن االستفادة منها يف دراستنا للحركات

 :خصائص القوة  -6-5-2   
 .مبعىن وقوعها حتت أتثري قوى تتحرك األجسام حتت أتثري الشد و الدفع 

فالقوة إما تنتج شدا أو دفعا لكي , و تعرف القوة عموما أبهنا الفعل الذي حياول تغيري حالة سكون أو حركة اجلسم املؤثر عليه 
مية أو و إن كيفية التعرف على مدى أتثري القوى يف أي جسم يتحدد ابلك, تسبب احلركة أو توفر التأثري الكايف لثبات األجسام 

مقدار هذه القوة إال أنه يتفق كل الباحثني يف جمال امليكانيك على أن حتديد نوع و مسار احلركة ال يتوقف على املقادير الكمية 
 : للقوى فقط و إمنا تتأثر بعض اخلصائص األخرى للقوة و اليت تعترب كذلك أحد حمددات اإلجناز احلركي و اليت تتمثل 

  املقدار الذي تتأثر به القوةla quantité. 
  نقطة أتثري القوةle point d’application. 
  اجتاه عمل القوةla direction. 

حتما على طبيعة احلركة و الذي هو انتج عن التغيري احلاصل  فسيؤثرو جيب التأكيد على أن التغيري يف أي من اخلصائص السابقة 
رة إىل أن قوى اجلاذبية متثل أحد القوى اخلارجية اليت أتثر يف اجلسم بصفة دائمة يف مجيع األداءات و جيب اإلشا, يف طبيعة القوى 

احلركية و اليت سوف نتطرق هلا يف موضوع آخر خالل دراستنا لألداءات احلركية حتت أتثري أهم القوى احملددة لطبيعة و مسار 
 .احلركات الرايضية 

 :القوة وعلم  امليكانيكا -6-4
 .وهلا أيضا اجتاه Magnitudeأي هبا درجة أو مستوى معني  Vecteurيف علم امليكانيكا تصنف القوة على أهنا 

 :يستخدم رمز السهم                  كإشارة لتوضح مجيع مواصفات القوة وذلك على النحو التايل
 .ميثل اجتاه القوة     رأس السـهم           -
 .ميثل نقطة بداية أتثري القوة        ذيل السهم             -  
 .طول السهم ميثل حجم أو كمية القوة -
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كغم   5للداللة على وحدة قوة معني، مثال كل مربع ( مربعات)عادة، يف علم امليكانيكا يتم استخدام وحدات قياس خاصة 
 .كغم 01   =6×5املؤثرة كانت  وابلتايل إذا كان طول السهم يوازي ستة مربعات فإن القوة

 Force Résultantsمفهوم حمصلة القوة  -6-4-5
حمصلة القوة املؤثرة على احلركة ، ضةالقوة احملدثة للحركة إما تكون متوازية وتعمل يف اجتاه واحد أو تكون ابجتاهات متعار   

املؤثرة تعمل يف اجتاهات خمتلفة، فإن حمصلة القوة هو هي ببساطة حاصل مجيع القوة املؤثرة يف اجتاه واحد، ولكن إذا كان القوة 
قيم تفاعل القوتني يف االجتاهات املتعاكسة أو الغري موازية وهذا التفاعل وحمصلته ميكن معرفته بسهولة من خالل رسم خطوط 

 .متوازية بني القوتني
 :مثـال

 :أثرت على نفس اجلسم وبنفس املكان فإن حمصلة القوة تكون كما يليإذا ( لألعلى)قوة ابجتاه الشرق وقوة ابجتاه الشمال 

 

 

 

 

 F1 و   F2هي حمصلة كل من  F  -حيث أن :
 .ميكن قياس حمصلة القوة ابستخدام قوانني املثلثات ومتوازايت األضالع وجيوب الزواايو  -
متفق عليها يف معظم املصادر واملراجع اخلاصة ابلعلوم الفيزايئية، واليت هي نتيجة  ـالحظاتهده امل :هامة مـالحظات -6-3

حتليلنا للحركات الرايضية واليت تتمثل يف أو واليت جيب أخدها ابلعني االعتبار خالل دراستنا  ،العديد من الدراسات يف هذا اجملال 
 :مايلي 

 .اجلسم اباللتحام واالصطدام مع جسم آخر حركة اجلسم ال تصبح قوة حبد ذاهتا إال إذا قام -
القوة ال ميكنها إحداث احلركة إال إذا كانت هذه القوة أكرب من قوة القصور الذايت للشيء املراد حتريكه مع إمهال عامل  -

 .االحتكاك أي درجة مقاومة احلركة على سطح احلركة
 Excentrique forceتسمى ابلقوة الالمركزية ( مركز ثقل اجلسم)كل قوة ال متر خالل حمور الدوران  -
 .أو كالمها معا( دائرية/مستقيمة)اجتاه القوة املؤثرة على اجلسم يتقرر على ضوئه نوع احلركة  -
 .إذا أثرت القوة مباشرة على مركز الثقل فإن اجلسم يرتك خبط مستقيم -
 .منحين/القوة بعيدا عن مركز الثقل فإن اجلسم يتحرك خبط مستقيم إذا أثرت -
 :درجة تغيري سرعة اجلسم الذي أثرت عليه القوة يعتمد على -

  (كمية أو مقدار)القوة املؤثرة 
  (.زمن أتثري القوة)مدة استمرار أتثري القوة 

F1 

F2 

f 
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ل القوى يؤثر على احلركة النامجة وإذا كان اهلدف إذا تـم استخدام أكثر من قوة على التتابع ويف نفس االجتاه فإن تسلس -
إكساب اجلسم سرعة فإن استخدام القوة احملدثة للحركة جيب أن يكون متسلسال حبيث تبدأ القوة الثانية يف العمل مباشرة بعد أن 

 (.هناية مرحلة أتثري القوة األوىل)تكون القوة األوىل قد قامت بدورها تقريبا 

  :أنواع القوة -6-2-
،  مما يؤدي إىل تعدد وتنوع القوى واختالف مقاديرها ألخرى حالة من و  آخر على جسمأي  هبا يؤثر اليت القوة أتثري خيتلف

 :وكذا مظاهرها واليت سوف نتطرق إيل بعضها ابختصار واملتمثلة فيمايلي 
 :الضغط قوى  -6-2-5

 . ضغط بقوة تسمى القوة هذه ،مثل كتفه على تؤثر بقوة يشعر فإنه هيكتف على ثقال شخص محل إذاوتتجلى يف  
 : الشد قوى -6-2-4
 .شد قوة تسمى بقوة مشدودا يكون اخليط فإن ثقال اآلخر طرفه يف معلق خيط بطرف أمسكنا إذا
 :والتنافر اجلذب قوى -6-2-3

 لألجسام األرض جذب قوة مثل ، الكهربية الشحنات و املغناطيسية األقطاب بني تنشأ اليت القوى مثل
 ( . األجسام وزن)  تسمى اليت وهي

 :الفعل رد قوة -6-2-2
 تؤثر كما ضغط بقوة املنضدة على يؤثر اجلسم فإن مثال منضدة على جسم وضع فإذا . جسمني أي تالمس عند تنشأ و

 ." الفعل رد " قوة تسمى خرىأ بقوة اجلسم على بدورها املنضدة

 :) الوزن أو (اجلدب ةقو  -6-2-1-
 قوة " تسمى بقوة حنوها األجسام مجيع جتذب األرض أن إذ ،األرض سطح حنو ساقطا يتحرك فإنه اهلواء يف جسم حترك إذا

 .   (010، صفحة 0000حسام الدين، )    .اجلسم وزن " أو " التثاقل قوة أو " األرض جذب
ابعتبارها السبب لقوة العضلية اب اخلاصةهدا اجلانب إل املفاهيم األساسية  نتطرق فقط يفسوف وجيب اإلشارة هنا إىل أننا  -

واليت الميكن التطرق هلا ابلتفصيل إيل من خالل وحدات خاصة لكل نوع ،يف امليدان الرايضي  ة ملختلف احلركات الرايضيةالرئيسي
  .يف وحدات أحرىأما القوى  اخلارجية األخرى فسوف نتطرق هلا ابلتفصيل .منها

 
 :القوة العضلية -6-1

فإن مل تكن فال أقل من أهنا من أهم , و أداء خمتلف احلركات الرايضية , قد تكون القوة العضلية هي األساس يف األداء البدين 
 بقدرة العضلة يف التغلب ولوجيايفسو تعرف القوة العضلية  .الدعامات اليت تعتمد عليها احلركة و املمارسة الرايضية بصورة عامة 

 .خمتلفة نتيجة التقلص العضلي الذي يعترب أحد أهم مميزات الشد العضلي  على مقاومات
يف تنفيذ كل احلركات املؤذاة من   -les muscles squelettiques -وجيب التأكيد هنا على أمهية العضالت اهليكلية 

ان وتشمل أغلب عضالت جسم اإلنسان؛ فهي تشمل ما يقارب نسبته احملرك األساسي جلسم اإلنس طرف اجلهاز احلركي، فهي
تتصل العضالت حيث . ووظيفتها هي حتريك عظام اهليكل العظمي والتحكم يف موضع كٍل منها .من كتلة اإلنسان 22%

 - - le point d’origineفاملنشأ . و املدغماملنشأ  نقطيتعن  من خالل ،( (les tendonsابلعظام عن طريق األواتر 
أيضاً مكان ارتباط العضلة ابجلزء األكثر    أو هو ،هو املكان على العظمة الذي ترتبط به هناية العضلة والقريب من أصل العظمة
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فهو مكان ارتباط العضلة ابجلزء األكثر حركة يف  le point d’insertion -  - دغم العضلةموأما . ثبااًت من العظمة
     (Mcardle, 2000, p. 78)  .العظمة
و هي أتثر مباشرة على سرعة احلركة و , إىل أن القوة العضلية إحدى اخلصائص اهلامة للممارسة الرايضة "   Osolin" و يشري

 .و تعرف ميكانيكيا أبهنا املؤثر الذي يغري أو يعمل على تغيري حالة اجلسم من السكون إىل احلركة. على أداء املهارة املطلوبة 
جهاز الدينامومرت   " Anthropologies" األنثروبولوجياعلماء  و فيما خيص قياس القوة العضلية فقد اخرتع

"Dynamomètre  " و قد استطاع , لقياس القوة العضلية"Sargent "0070  أن يطوره و يستخدمه يف اختباراته لقياس
 وظائف كل أجزاء اجلسم  و الذي اعترب القوة العضلية اهلدف األول للتدريب البدين نظرا لكوهنا تعمل على حتسني،  القوة العضلية

 :حيث قسم اخلرباء القوة العضلية إىل ثالثة أقسام وهي -
  القوة القصوى 
   القوة املميزة ابلسرعة 
  مطاولة القوة 

 Explosive Strength :االنفجاريةالقوة  -6-1-5
قوة يف أقصى زمن ممكن وملرة واحدة  هي أقصى  " : ميكن تعريف القوة االنفجارية أبهنا،حيث وهي أحدى أنواع القوة العضلية  -

وتعد العامل احلاسم يف الفعاليات الرايضية اليت تعتمد على مقاومة عالية جدا وميكن تعريفها بـ احلركة اليت تستخدم فيها القوة يف 
ك يقصد هبا املقدرة فرتة زمنية قصرية مع قوة كبرية جدًا ولذلك تكون خاصية القوة االنفجارية مرتكزة على القدرة العضلية وكذل

، صفحة 0111تركي، ) اللحظية لعضلة أو جملموعة عضلية على إخراج أقصى انقباض عضلي ملرة واحدة وأبسرع زمن ممكن
06) 

وميكن أن  وأبقصر وقت،ة والسرعة تعد القوة االنفجارية من العناصر الضرورية ألكثر األلعاب الرايضية اليت تتطلب القو و 
قيام الالعب بعملية  أونتلمس القوة االنفجارية يف لعبة الكرة الطائرة عند قيام الالعب ابلوثب لضرب الكرة أو ألداء حائط الصد 

أو جمموعة عضلية مبعدل أقصى قوة يف تقلص مفرد تولدها عضلة "إىل أهنا( Maud & Foster, 2006)وأشار  .اإلرسال
 (Foster, 2006, p. 119) سرعة عايل
 

 Strength Characteristic by Speed :لقوة املميزة ابلسرعةا -6-1-4

أنه للحصول على (  0000نصيف وعبدي )وهي ذي أمهية كبرية ابلنسبة لرايضيي الرمي ، وقد أكدا ( القوة املميزة ابلسرعة) 
ابلسرعة جيب أن تكون قوة الرايضي مميزة ابلسرعة ، حىت يتم االستفادة من هذه القوة أبكرب فائدة لتحقيق أفضل القوة املقرونة 

تطوير القوة املميزة ابلسرعة ال  معظم اخلرباء يف جمال التدريب الرايضي يؤكدون على أن  إىل أن هنا  والبد من اإلشارة. إجناز
صفة  بل يعتمد على قدرة الفرد يف دمج هذين املكونني وإخراجهما يف حدة،عة كاًل على يعتمد على وجود القوة العضلية والسر 

 (05صفحة ،  0000نصيف وعبدي ، ) .واحدة وموحدة 
وتعىن قدرة اجلهاز العصيب يف التغلب على مقاومة معينة ألطول :   Endurance Stengthحتمل القوة  -6-1-3

ويظهر هذا النوع من القوة يف رايضيات , دقائق0ثوين إىل 6   وعادة ما ترتاوح هذه الفرتة ما بني , فرتة ممكنة يف مواجهة التعب
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وذلك مع , املقطوعة كمحصلة لزايدة السرعةحيث أن قوة الدفع أو الشد تؤدى إىل زايدة املسافة , التجديف والسباحة واجلري
  االحتفاظ بدرجة عالية من حتمل األداء خالل تلك الفرتة الزمنية احملددة

 :القوة العضلية حمددات -6-6 
و إبمكان , تتميز العضالت أبن هلا خاصية بيولوجية خاصة تتمثل يف أن العضلة تقصر من تلقاء نفسها عند حدوث إاثرة هلا 

 .العضلة  يف (work) يف حالة ارختائها مما ينتج شغل ميكانيكي 0/0ص طوهلا إىل تقيتنقبض ل العضلة أن
و ابلتايل فإن العضالت هي مصدر القوة يف جسم اإلنسان و لكنها ليست مطلقة يف عملها فهي مرتبطة ببقية أعضاء و أجهزة 

 : فاحلركة هي انتج جملموعة من العوامل املؤثرة يف عمل العضالت و اليت تتمثل يف العوامل التالية, اجلسم املختلفة
 .العضلة نوع املرافق اليت تعمل عليه -
 .زوااي الشد العضلي -
 .مساحة املقطع الفيزيولوجي للعضلة  -
حيث أن العضالت ذات  ,عرضيةاملقصود هبا اجتاه عمل األلياف املوجودة ابلعضلة إما طولية أو : اجتاه األلياف العضلية -

 .الطوليةاأللياف العرضية تنتج قوة أكرب من العضلة ذات األلياف 
و عضالت أخرى , ز عضالت اجلسم ابختالف لون أليافها فهنالك عضالت تتميز أبلياف بيضاءتتمي: لون األلياف العضلية - 

فالعضالت ذات األلياف البيضاء تتميز بسرعة االنقباض  .اللواننأو  ,النوعانبينما عضالت أخرى خيتلف فيها  ,محراءأليافها 
بينما العضالت ذات العضالت , يف االنقباض لفرتة طويلة العضلي كما أن سرعة رد فعلها كبرية و لكنها ال تستطيع االستمرار 

 .احلمراء تتميز بقدرهتا على االستمرار يف أداء العمل لفرتات طويلة و لكنها تتصف يبطئ يف احلركة 
ت و كلما كان, إن حالة العضلة قبل عملية االنقباض تؤثر بدرجة كبرية على قوة االنقباض : حالة العضلة قبل بدأ التقلص  -

 .العضلة يف حالة اسرتخاء و استطالة قبل االنقباض كانت قدرهتا على االنقباض أكثر و بتايل فإن إنتاجها للقوة يكون أكرب
   .أيضاكلما قلت فرتة االنقباض العضلي زادت القوة العضلية الناجتة و العكس صحيح : فرتة االنقباض العضلي -
لكي تزداد نسبة لزوجة  و« viscosité»و املقصود هبذا لزوجة الوسط احمليط ابلعضلة : الوسط الداخلي احمليط ابلعضلة -

 " .worming"العضلة و تقل كثافته جيب العمل على درجة حرارة اجلسم و عموما حيدث يف عملية اإلمحاء 
 ...و التشجيع الصادر من اجلمهور  ,املعنويةيف احلوافز املادية و  تتجلى هذه العوامل :النفسيةاملؤثرات اخلارجية و العوامل  -
 
 :امليكانيكية للقوة العضلية األسس -6-7

حيث ينشأ عنها زوااي تقطع بني خط , تعمل العضالت يف أوضاع خمتلفة و نتيجة لذلك فإهنا أتخذ اجتاهات خمتلفة مع العظام 
مع حمور العظمة كان الشد و كلما كانت هذه العضلة أقرب إىل التوازي , عمل العضلة و العظمة اليت تعمل عليها هذه العضلة 

 ( العضلة تعمل للشد و ليس للدفع)د العظمة و العضلة من الدفع الدموي زاد الشكلما اقرتبت الزوااي بني و , أقل 
 .و لكي نرتقي ابلقوة العضلية جيب أن جنعل العضلة تعمل و هي أقرب كلما أمكن من الدفع مع العظمة اليت تعمل عليها 

حة ألداء خمتلف املهارات احلركية بصورة دلك خالل أداء خمتلف التمارين لتحقيق األوضاع املناسبة والصحي ةحبيث جيب مراعا
 .صحيحة مىن جهة وتفادي التعب واإلصاابت الرايضية حالل األداء احلركي

 والعظم إدغامها نقطة بني 01°٠ الزاوية تكون عندما شد قصىأ يف تكون العضلةوجيب اإلشارة هنا إال أن  - 
 :مهمة أسباب لثالثة وذلك
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 من اكرب أو اقل الزوااي بعكس هي مثلما تبقى هافي تضرب قيمة أية ان يعين مما 1 هو   90 ° الزاوية جيب ان -
 قيمها تقل إذ درجة 01°

 مما مركبتني إىل تتحلل اكرب أو درجة   90 ° من اقل زاوية أية ان حني يف عمودية تكون   90 ° الزاوية يف املركبة ان -
 .لالتزان املطلوبة العمودية املركبة تضعف

 االمتداد قيمة تغريت خفضناها أو الذراع رفعنا إذا أما   °01 الزاوية كانت إذا هلا امتداد أقصى يف تكون القوة ذراع ان -
  (P.Delamarche, 2002, p. 124) واملركز القوة بني للمسافة العمودي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يبني نقطة واجتاه عمل القوة العضلية يف مفصل املرفق وفق زاوية الشد :( 46) الشكل رقم
  وابلرغم من كل هده العوامل  واألسس اليت حتدد ابلنسبة كبرية مقدار القوة العضلية الناجتة عن خمتلف األوضاع اليت تتخذها

واملتخصصني يف جمال الفسيولوجيا  يتفقون على أنه يصعب حتديد القوة  خمتلف العضالت  خالل األداء احلركي، إال ان العلماء
 ، وذلك بسبب تداخل واشرتاك العديد من العضالت يف أن واحد وذلك ....العضلية الناجتة  عن عضلة واحدة خالل دلك

  من العضلة ميكن  0سم 0أثبتت أن كل إال أن بعض الدراسات .....(  . املساعدة –املثبتة  -احملركة) حسب دور كل عضلة
إضافة إال ان التقدم التكنولوجي ساهم بشكل كبري يف توفري العديد من األجهزة واآلالت مثل منصة . كلغ  6إخراج قوة قدرها 

، واليت سامهت ابلشكل كبري (   (plateforme de force-capteur de pressionومستقبالت الضغط قياس القوة
 .ات واملقادير للمختصني يف هذا اجملال يف توفري العديد من املعلوم
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  Dynamometer hyédrolique                                             platform force  

 –أشكال بعض األجهزة اخلاصة بقياس القوة العضلية  يبني :(47) الشكل رقم
 

 
 احملاضرة السابعة

 le Mouvement      احلـــــــــــــــركة - 7

 :متهيد

و ذلك ابلنظر إىل طبيعة , ر أو التدريب الرايضي /ب/متثل احلركة حمور اهتمام خمتلف الدراسات و األحباث للعاملني يف جمال ت
ألداء النشاط احلركي املبين ابألساس على أداء خمتلف احلركات لتجسيد معظم املهارات احلركية و اليت نسعى من خالهلا إىل حتقيق ا

يف خمتلف الفعاليات الرايضية خالل ...( أعلى , أسرع , أقوى )احلركي املثايل وفق املستوايت املراد حتقيقها و املتمثلة يف 
إخل بغرض ...ولذلك قد مثلت احلركة أحد املواضيع الرئيسية للعديد من التخصصات الرتبوية و البيولوجية , املنافسات الرايضية 
 ". . و املتغريات املؤثرة يف اجلانب الكمي و الكيفي للحركة  حتديد أهم العوامل

 : مفهوم  احلـــــــــــــــركة -5 -7
احلركة أبهنا تغيري أوضاع اجلسم أو أجزائة يف الفراغ بعضها ابلنسبة " Paforesky"يعرف ابفورسكي              

 . (0، صفحة 0000رضوان، ) .للبعض اآلخر مع مرور الزمن 

 انتقال اجلسم أو أحد أجزائه من مكان ألخر يف اجتاه معني وبسرعة معينة"كما تعرف أبهنا 

انتقال أو ودوران اجلسم أو أحد أجزائه يف اجتاه ،وبسرعة معينة ، وابستخدام أداة أو بدوهنا وحتدث نتيجة "احلركة هي -
(01، صفحة 0000، .عادل ع) .عندها احلركة ابجلسم كله أو أحد أجزائهالنقباض العضالت والذي ينتج   
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احلركة يف املفهوم امليكانيكي هي أن يغري اجلسم مكانه "و حىت نبقى يف إطار دراستنا للحركات من الناحية البيوميكانيكية فإن 

 (T.Blancon, 2006, p. 60) يف مساره الزمين
واحلركة . بتأثري قوة العضالت( ذاتية ) فاحلركة حتدث أما بتأثري جسم على جسم أخر أي قوة خارجية أو تكون داخل اجلسم  

وتكون . أي احلركة اإلراديةضالت اهليكلية لنشاط امللحوظ للعاملقصودة يف جمال الرتبية احلركية هي احلركة اهلادفة اليت تؤدي إىل ا
 .(توقفات)دورا نية ، انتقالية ، منتظمة وغري منتظمة ذات مرجحات أو بدون ) احلركة أبشكال متعددة 

و خاصة منها املتعلقة ابألجسام الصلبة و ذلك ألن كل , خاضعة لقوانني امليكانيك " دون استثناء"ن مجيع حركات اإلنسان إو 
 .كحركة ميكانيكية و اليت هتدف إىل تفسري املكان اخلاص ابألجزاء الكتلة يف حيز من املكان و الزمان معا   حركة تفسر

. احلركة كينماتيكيا على أهنا انتقال اجلسم أو أحد أجزاءه من مكان آلخر و يف اجتاه معني و بسرعة معينة  "Barow"و يعرف 
ا انتقال أو دوران و حتدث نتيجة النقباض العضالت و يكون نتيجة حلركة احلركة أبهن "Gensi" "Solter"كما يعرف كل من 

و لقد اتفقت معظم التعاريف على أن احلركة تتطلب حدوث تغيري يف املكان و الذي يستغرق زمن . اجلسم كله أو أحد أجزائه
كات اليت ميكن أن يؤديها الرايضي خالل و ابلرغم من تعداد احلر .معني و لكي حيدث هذا التغيري البد من قوى معينة تؤدي إليه 

أداءاته احلركية ملختلف األلعاب و املهارات إال أنه ميكن لنا حتيد أنواعها و مظاهرها طبقا للعديد من املبادئ واألسس اليت سوف 
 . نبينها الحقا

متثل األساس يف   ميكانيكية متغرياتتقاس من خالل ثالثة  ات حسب مبدأ تصنيفها فإهنااحلركوابلرغم من اختالف وتنوع  -
 :دراستها وحتليلها واليت تتمثل يف

 الزمن وهو الوقت املستغرق بني النقطتني. 
  اجملال هو املركز احملصور بني نقطة وأخرى. 
 وهي القوة احملركة للجسم،فالقوة هي األساس اليت حتكم احلركة الدينامكية. 

 :احلركات أسس تصنيف - 4- 7-
و ابلرغم من ذلك ال ميكن اعتبار أي تقسيم من ,من األسس ديد لعلحاول بعض العلماء تقسيم احلركات أبساليب خمتلفة و تبعا 

فاحلركة بطبيعتها متعددة األشكال و خيتلف هدفها من حركة ,التقسيمات اليت متت هو التقسيم األمثل للمهارات احلركية 
 تجلى مدىو ت ،و املسار و ابلتايل تناوهلا من وجهات نظر خمتلفة تبعا ألسس عديدة كذلك ختتلف يف القوة و السرعة,ألخرى

  :طبقا للعديد من األسس فيمايلي أمهية تقسيم احلركات
 سهولة فهم احلركة و القوانني و العوامل اليت تتحكم فيها. 
 تبسيط احلركات املركبة بسهولة لدراستها 

احلركات مهم جدا و ذلك لتسهيل دراستها و حبثها بشكل مستفيض و حسب وجهات اعترب كثري من العلماء أن تقسيم قد و 
فاحلركة ميكن تناوهلا من وجهات نظر خمتلفة . نظر خمتلفة ألن حركات اإلنسان متعددة األشكال و األهداف خمتلفة االجتاهات

و تعددت ,عرفة القوانني و العوامل اليت تتحكم فيهاتبعا ملصدرها  أو شكلها أو هدفها لغرض االقتصاد ابجلهد و القوة املسببة هلا مل
 :األسس التالية يف تقسيم احلركات إىل

 .التقسيم وفقا لألسس الفسيولوجية -
 التقسيم وفقا لألسس  املرتبطة مبراحل احلركة -
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 التقسيم وفقا لألسس  امليكانيكية -

 

 

 

 

 

 

 احلركات سس املعتمدة يف تصنيفيبني األ: ( 48) الشكل رقم

 : وحىت نبقى يف جمال دراستنا للحركات من الناحية امليكانيكية فيمكن حتديد أنواع احلركات من هذه الناحية يف الشكل التايل -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حركات 

 إرادية
 حركات

 غير إرادية
للمسار 

 الزمني
 حركة ثالثية

 وحيدة

حركة تنائيه 

متكررة 

(مغلبة)  

حركة 

 مركبة

للمسار 

 الهندسي

الرياضية للنواحي  اتف الحركيتصن أسس  

 الفسيولوجية الميكانيكية التشكيلية

 الحــــــــــركة

الهندسيلمسار ا المسار الزمني  

منتظمةالحركات ال الحركات الدورانية الحركات االنتقالية متغيرةالحركات ال   

) مركبة   الحركات ال

(العامة  

لحركة المتغيرةا الحركات الثابتة  
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 (الزمين واهلندسي طبقا للمسار)امليكانيكية من الناحية  أنواع احلركاتيبني : ( 40) الشكل رقم

 :أنواع احلركات -7-3

  :الزمين طبقا للمسار احلركات -7-3-5
 :احلركات املنتظمة -5 -7-3-5

و هي اليت يقطع فيها اجلسم مسافة معينة يف وحدات  اثبتة،هي أبسط أنواع احلركات و هي حركة منتظمة السرعة أو ذات سرعة 
  :حبيثو لقياس سرعة جسم يتحرك بسرعة منتظمة فإننا حنتاج فقط إىل قياس املسافة  ،زمنية اثبتة على طول املسافة

 x = v.t    ز            xسر = س 

  (m/s)             V=  
 
  

X la distance      v la vitesse     t le temps             

 :اث تتمثل يف  06.00م    011سرعة العداء الذي يستغرق أدائه للسباق : مثال 

      

06.00200v x 

V=200/26.32=7.60m/s 

 .اندرا يف احلياة العامة و النشاط الرايضي بصفة خاصةو جيب اإلشارة إىل أن هذا النوع من احلركات 

 :احلركات الغري املنتظمة -7-3-5-4
و تتمثل يف احلركات اليت يقطع فيها اجلسم مسافة معينة بسرعة متغرية و هي األكثر شيوعا يف اجملال الرايضي حيث أنه خالل 

 : و هناك نوعان من تغيري السرعة و مها كما يلي. األداء تتغري سرعة حركة اجلسم و اليت يقطع فيها مسافات غري متساوية
 .و هذا خارجا عن نطاقناتتغري السرعة مبقادير متساوية  -
و مهما ضفرت هذه , تتغري السرعة مبقادير متساوية أي ابنتظام و يعين أهنا تزداد أو تقل مبقادير متساوية يف أزمنة متساوية -

أو  و اليت متثل معدل التغيري يف السرعة ابلنسبة للزمن و تكون إما تزايدية , هي اليت حتكمها ( التسارع )األزمنة فإن العجلة  
 .(76، صفحة 0100وآخرون، )     تناقصية 

  la vitesse:السرعة -7-3-5-3
تعد السرعة من املكوانت األساسية لألداء البدين يف معظم األنشطة الرايضية إذ تلعب دوراً حامساً يف عدو املسافات القصرية فهي 

، (00،  0110احليايل،)املكون األول  لتحقيق االجناز األفضل يف عدو هذه املسافة فضال عن دورها يف تنمية الفعاليات األخرى
البدنية صعبة التطوير قياسًا إىل بقية الصفات البدنية األخرى، ألهنا حتتاج إىل وقت طويل وجهد  وتعد السرعة من الصفات

متواصل للحصول على تطور ملحوظ سواء يف السرعة االنتقالية واحلركية والعامل األساسي الذي حيدد زايدة نسبة التطور هو 
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بيض السريعة التقلص واالنبساط يف اجملاميع العضلية العاملة واليت تكون أي زايدة نسبة قطر األلياف العضلية ال"العامل الفسيولوجي
       (066-065، الصفحات 0110أبو العال ونصر، ) "حمددة وراثياً 

 .ومن الناحية امليكانيكية فإن معدل سرعة اجلسم هو التغري غي املسافة بداللة الزمن
فإذا كانت . تغري السرعة مع الزمن"ويعّرف التسارع أو العجلة رايضيا أبنه    l’accélération:التسارع -7-3-5-2

املعدل الزمين لتغري  هو التسارع أو العجلةو عليه ف .0ث/مربع مابملرت يف الثانية السرعة تقاس ابملرت يف الثانية فإن التسارع يقاس 
 كمية متجهة وهو  [a]   يرمز للتسارع ابلرمزو  .املتجهةسرعة اجلسم 

 زمنالمع  املشتقة التفاضلية للسرعةأي أن التسارع هو  

 

 

 

 

مقارنة بني   
السرعة املتجهة 

 و التسارع 

 :و إن القيمة النهائية للتسارع هي اليت حتدد طبيعة احلركة حيث أن -

 .متزايدة فاحلركة   a >1إذا كان   -0
 .فاحلركة منتظمة  a=1إذا كان   -0 
 .فاحلركة متناقصة  a<1إذا كان  -0
هنا تزداد مع الزمن أي إذا   فالسرعة .يكون للجسم تسارع موجب عندما يكون اجتاه متجه التسارع يف االجتاه املوجب للحركة و 

 .اث/م 05اث وبعد اثنيتني تصبح /م01مساوية  اث 0فالسرعة ستصبح بعد مرور  اث/م  5والتسارع  اث/مرت 5كانت السرعة 
مثال عند  )السرعة مع الزمن  ضللحركة، فاخنفاعندما يكون اجتاه متجه التسارع يف االجتاه السالب يكون للجسم تسارع سالب و 

فتتباطئ  السيارةيالحظ هذا التسارع العكسي عند كبح السيارة ، مثل القيام ابلضغط على دواسة املكابح يف ( . كبح السيارة
 سرعة السيارة مبعدل اثبت حىت تتوقف

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9
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اث /م 05فرتة سباق ابلتزايد يف سرعته و تصل إىل أقصاها يف هناية السباق حيث تبلغ  اءم عدو يبدأ العد 011يف سباق :  مثال
 . اث 00الذي استغرق فرتة زمنية بلغت

  من خالل املعادلة التالية( العجلة )فيمكن حساب التسارع : 

               vf-v0=at تع ز  =    1سر  – نسر           

 la vitesse de départ   v0السرعة االبتدائية           1سر

    v     la vitesseسر السرعة النهائية  

 a    l'accélérationتع  التسارع 

 : ومن خالل املعطيات يف املثال السابق فإنه

V –v 0= a .t 

 v0= 0
 a     

 
 

a =v/t=15/12=1.25 m/s2 

 :استخراج كل قيم وأنواع التسارع واليت تتمثل يف وابلتطبيق نفس املبادئ واملعادالت الرايضية ميكن -

 .معنيتغري السرعة مبعدل منتظم خالل زمن  :التسارع املنتظم
 .الزمنيةهو تغري السرعة خالل فرتة زمنية مقسوما على هذه الفرتة : التسارع املتوسط
 . هو تسارع اجلسم يف حلظة معينة: التسارع اللحظي

) من حتديد التغيري يف حركة األجسام سواء كانوا العبني أو أدوات  أن التعرف على هذه املتغريات ميكننا جيب اإلشارة إال و -
ابلتحديد العوامل األساسية و املؤثرات يف املنحنيات و املسارات احلركية سواء كانت عوامل  ح لناو اليت تسم...( الرمح, اجللة

 .(000، صفحة 0101أخلالدي، ) .و ذلك وفقا للهدف املرجو من األداء احلركي (  القوى)مساعدة أو معيقة للحركة 
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 ةمناثاحملاضرة ال

 حركاتللالتصنيف اهلندسي  -8

حيدث هذا النوع من احلركة عندما ينتقل اجلسم بكامل أجزائه من  مكان ألخر حبيث ترسم األجزاء   :احلركة االنتقالية -8-5
, املكونة لذلك اجلسم مسارات متوازية مع بعضها يف أي حلظة من حلظات حدوث احلركة وتقطع مسافات متساوية أثناء حدوثها 

ل منحين كما يف اهلبوط حركة التزحلق على اجلليد أو بشك وقد تكون هذه املسارات متوازية مع بعضها بشكل أفقي كما يف
 ابملظالت 

و ميكن االستدالل عليها عندما تتحرك مجيع نقاط اجلسم نفس املسافة ويف نفس االجتاه و بنفس الزمن املستغرق عادة ما  -
 : تسمى هذه احلركة ابحلركة اخلطية وميكن حدوث هذا االنطالق بطريقتني تتمثالن

و تتمثل يف حركة مجيع أجزاء اجلسم يف نفس االجتاه على خط مستقيم ومن األمثلة : احلركة االنتقالية املستقيمة -8-5-5
(حركة يف خط مستقيم ،حركة الكرة )حركة التسديد يف كرة اليد من الثبات :مثال : هذه احلركة  

(حركة يف خط مستقيم)حركة االنزالق على اجلليد   
 لركض يف ألعاب الساحة و امليدانا. حركة كرة البوليج 

 

 

 

   االنتقالية املستقيمة أنواع احلركاتيبني أحد :( 32) الشكل رقم  

     :املنحنيةاحلركات االنتقالية  -8-5-4

أثناء انتقال اجلسم وهى ختتلف عن احلركة الدائرية حيث إن احلركة الدائرية يكون حمور دوراهنا :وهى احلركات اليت تتم يف الزاوية
ة داخل أو خارج اجلسم ؛ أما احلركة االنتقالية املنحنية فيكون حمور دوراهنا خارج اجلسم واحلركة االنتقالية املنحنية هي حركة انتقالي

(حركة يف خط منحين ،حركة اجللة)حركة الرمي يف اجللة  :مثال  خط منحىن ؛ولكن يف   
(حركة يف خط منحين)حركة الالعب يف القفز الطويل ،  

(حركة يف خط منحين )حركة رجل املظالت ابلنسبة للجذع   
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 املنحنيةاالنتقالية  أنواع احلركاتيبني أحد :( 35) الشكل رقم

 

 : الدورانيةاحلركة   -4 -8
 . حركة اجلسيم على حميط دائرة ، حبيث يقطع أقواسا تقابلها زواايعلى أهنا   احلركة الدورانية تعرف

 angularو تسمى غالبا احلركة الدورانية  اثبتحيدث هذا النوع من احلركة عندمــا تدور النقطة أو اجلسم حول حمور و 
motionكمـا هو احلال يف مجيع املهارات العقلة مثال ، وقد يكون داخله كدوران  ، و قـد يكون حمور الدوران خارج اجلسم ،

 .األطراف حول مفصلها 

 : احلركة الدورانيةأنواع  -8-4-5
  :أساسينينوعني  تجلى يفتعرف احلركة الدائرية أبهنا حركة جسم على حميط دائرة وت

حتصل هذه احلركة عندما يقطع اجلسم أقواس متساوية يف أزمنة متساوية ويتحقق :  احلركة الدائرية املنتظمة -5 -8-4-5
حىت يتحرك جسم حركة دائرية منتظمة، يستلزم ذلك التأثري فيه بقوة و  .ذلك إذا كان نصف قطر الدوران اثبت واالنطالق اثبت 

 .ائرة اليت يدور فيها اجلسماثبتة املقدار، وابجتاه متعامد مع اجتاه حركة اجلسم؛ أي ابجتاه مركز الد

وحسب قانون نيوتن الثاين، فإن هذه القوة سوف تكسب اجلسم تسارعا ابجتاهها؛ أي ابجتاه مركز الدائرة؛ لذلك فإن هذه  -
مقدارها أما ابلنسبة لسرعة اجلسم االنتقالية، فيبقى (. املركزيّ )عنها ابلتسارع اجلابذ  الناشئ، والتسارع املركزيّةالقوة تسمى القوة 

  .(007، صفحة 0111تركي، ) اثبتا، وأتخذ اجتاه املماس للمسار الدائري عند أي نقطة عليه

وحتصل هذه احلركة عندما يقطع اجلسم أقواس غري متساوية يف أزمنة متساوية  :منتظمةاحلركة الدائرية الغري  -8-4-5-4
ويكون للجسم تعجيل مركزي . ويتحقق ذلك إذا كان نصف قطر الدوران غري اثبت أو االنطالق غري اثبت أو كليهما غري اثبت 

 .هو الذي يسبب احلركة الدورانية وعزم القوةوتعجيل مماسي  

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B2%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9
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 .دوران الالعب حول العلقة      دوران الطرف حول املفصل

 حول حمور خارجي   -                                                                    حول حمور داخلي -
 
 
 
 
 
 

 حول حمور خارجي و( دوران الساق) داخلي حول حمور للجسم الدورانية ميثل أنواع احلركات ( 34) الشكل رقم
 ان اجلسم حول العمود الثابت دور )

 
الدورانية و احلركة االنتقالية ،فعندما يتحرك جسم ما يف حركة دورانية يالحظ أن مجيع النقط الواقعة تتشابه معادالت تفسري احلركة 

على هذا اجلسم تتحرك حركة ترسم مساراهتا أقواس خمتلفة األطوال ابختالف موقع النقطة ابلنسبة إىل احملور ،إال أن هذه النقط 
 .مجيعها حتقق إزاحة زاوية واحدة 

مقدار الزاوية اليت يتحركها اجلسم كله من نقطة األصل إىل الوضع  Angular Déplacement و املقصود ابإلزاحة الزاوية 
أن هذا النوع من القياس ال يعين الكثري  ، إال05تقاس اإلزاحة ابلدرجات فتقول إن اجلسم أزيح إزاحة زاوية مقدارها و  .النهائي 

يستخدم قياس أطوال األقواس يف حساب هذه احلركة، و العالقة بني طول القوس و .التطبيقيةناحية يف جمال احلركة الزاوية من ال
ويشري هورمخوث إىل أن حمور الدوران الذي ال يتغري من حيث الوضع .الزاويةبطول نصف قطر الدوران مهمة يف حساب احلركة 

بشكل عام ترجع أسباب  و .ترسم دوائر متداخلة حول احملور ابختالف نقطة املالحظة النسبية ، أما الباقي نقاط اجلسم فإهنا
ومعىن ذلك أن اجلسم يدور حول احملور ، بينما يتقدم احملور يف .احلركة دائما إىل تتابع احلركة االنتقالية و حركة الدوران حول احملور

 .مثل حركة الغطس .مسار معني إىل األمام 

  :الدورانية احلركة متغريات -8-4-4
 تقريباً  إجراءاته نفس ويتخذ ،اخلطية احلركة معاجلة يف املتبع األسلوب من أساساً  ينطلق الدورانية احلركة متغريات معاجلة أسلوب إن
 عالقات أن رغم و.  اخلطية املتغريات يف عنها الدورانية للمتغريات املستخدمة القياس وحدات يف بسيطة اختالفات هناك أن إال. 

لحركة الدورانيةا  
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 .االجتاه نفس أتخذ املتغريات هذه
 فيه يتحرك الذي الفراغي املستوى على وعمودايً  اتصاله بنقطة مار حمور حول يدور أنه جند فسوف ,يتحرك بندول إىل نظران إذا

 عبارة الزاوية املسافة أن يعين وهذا ،(  درجة 61)  مقدارها لزاوية قوس هو البندول فيه يتحرك الذي القوس كان فإذا .البندول
 .البندول حيققها اليت الزاوية التغريات جمموع عن
  : يةالزاو  اإلزاحة -8-4-4-5

 أتثري حتت تقع وعندما,  املفاصل حماور حول تدور متماسكة أبطراف تتميز واليت,  الروافع من جمموعة من احلركي اجلهاز يتكون
 لإلشارة االنتقالية احلركة وحدات نفس الستخدام حماولة ويف ، الزاوية أو الدورانية ابحلركة احلالة هذه يف الناجتة احلركة وتسمى,  قوة
 ، منحين مسار يف الطرف أو اجلسم يتحرك فعندما ، االختالفات بعض هناك أن نالحظ سوف الدورانية احلركة متغريات إىل

 عن األبعد ابألجزاء مبقارنتها جداً  حمدودة ملسافات تزاح الدوران حمور إىل األقرب فاألجزاء ، ألجزائه اخلطية اإلزاحات ختتلف
  (T.Smith, 1991, p. 65)احملو
  :مثال -
 أعلى أو املرفق يتحركها اليت ابملسافات مبقارنتها جداً  كبرية مسافات اليد تتحرك أماماً  الوضع إىل جانباً  الوضع من الذراع حركة يف

 ما أضعاف املضرب طرف يتحرك الرايضة هذه مهارات من مهارة أي يف التنس مضرب استخدام حالة يف أنه كما.  العضد
 .إزاحة من املرفق بتحركه

 تنطلق واليت,  الدائرة قياس بوحدات كبرية عالقة هلا الوحدات وهذه,  دوران وحدات استخدام إىل الدورانية احلركة تفسري حيتاج و
 , 0.0006) قيمته اثبت مقدار هي ( π ) ط حيث ( π r 0)  نق ط0 يساوي ( C ) الدائرة حميط أن القائلة احلقيقة من

 .الدائرة قطر نصف طول هي(  r ) أن حيث
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . الدورانية احلركات يبني الطريقة املعتمدة رايضيا يف حساب مقادير :( 33) الشكل رقم                   
 فالوحدة,  القطر ونصف Revolution الدورة أو اللفة,  الدرجة هي,  الزاوية اإلزاحة حلساب تتداخل وحدات ثالثة وهناك

 من عليها التعريف أو,  حتديدها ميكن الكاملة الدورة أو الكامل واللفة,  الستيين ابلتقدير درجة 57.0 تعادل قطرية النصف
 فالدورة وابلتايل منحنية ونصف دورتني أو مكورة هوائية ونصف دورة أدى الغطس العب أن نقول كأن ذلك توضح مناذج خالل

 .قطرية نصف زاوية ط 0 أو,  الستيين ابلتقدير درجة 061 تعادل الكاملة اللفة أو
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 :يةالزاو  السرعة -8-4-4-4

الزاوية هي مقدار الزاوية اليت والسرعة ، ( ω ) يسمى معدل اإلزاحة الزاوية أو الدورانية ابلسرعة الزاوية أو الدورانية ويرمز له ابلرمز
 الدرجة وحدات أو,  الزاوية السرعة لتمييز(  اث/  درجة)  وحدات وتستخدم.، يتحركها نصف القطر مقسوماً على الزمن املستغرق

 :واليت تتأثر مقاديرها ابلعوامل التالية .  اث/  قطرية النصف
  القوة مقدار -
 ةالقو اتجاه.-
 ذراع القوة -

 على يعتمد املتجهة الزاوية السرعة يف التغري أن حيث ،قوةبني حمور الدوران وأي نقطة أتثري  العمودية هو املسافة القوة ن ذراعإو 
يعّرف أبنه مقياس ملقدرة القوة   و الذي.  ( Le Moment)إضافة إىل مقدار هذه القوة والذي يصطلح عليه ابلعزم القوة ذراع

  .ضرب القوة يف طول ذراعها والذي ميكن حسابه رايضيا من الدورانعلى إحداث 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 . الدورانية احلركات يف  ذراع القوة مقاديريبني العالقة بني :( 32) الشكل رقم

 : مثال -
متوسط السرعة فإن ( ث 1.0) يف زمن قدره ( درجة  001) إذا فرضنا أن العب اهلوكي حيرك املضرب دورانياً إلزاحة مقدارها 

السرعة  و(  اث/ زاوية نصف قطرية  00.00) أو  ( اث/  دورة  0.00) أو ( اث / درجة  0011) يكون  حلالة الزاوية يف هذه ا
حيث أظهرت التحليالت اليت استخدمت التحليل املرئي أن سرعة املضرب خالل , يف هذه احلالة تسمى ابلسرعة املتوسطة 

 يف الصغر متفاوتةحلظات األداء املتناهية 

Mf  = F ×rn/° 
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اثنية احسب السرعة احمليطية لكل من مفصل / درجة  61 العب كرة قدم أثناء ضربه للكرة كانت السرعة الزاوية للرجل  :مثال
سم والبعد بني حمور الدوران والقدم  01ومفصل الركبة هو ( مفصل الورك ) الركبة ومفصل القدم علما أن البعد بني حمور الدوران 

 سم ؟ 01

 نق× س ز = م  س
 .اث السرعة احمليطية للركبة/ سم  0011=  01×  61= س م 
 .اث السرعة احمليطية للقدم / سم  0011=  01×  61= س م 

 

 

 

 

 

 (رمي املطرقة) الدورانية احلركات يبني أحد أشكال :( 31) الشكل رقم

. 

الفرق بني السرعتني الزاويتني مقدار  هو ف .للزمنمعدل التغري يف السرعة الزاوية ابلنسبة  وه :الزاويالتعجيل  -8-4-4-3
 .  0اث/ مقسوما على الزمن ، ووحدة قياسه درجة 

   الزمن/ السرعة الزاوية االبتدائية  –السرعة الزاوية النهائية = التعجيل الزاوي 
 0اث/ قياسه درجة  وحدة           ن /  0س – 0س = ع ز             

اثنية ويف نقطة ب / درجة  001كانت السرعة الزاوية لالعب مجناستك أثناء حركة دورانه حول العقلة يف نقطة أ تساوي  /مثال
فما هو التعجيل الزاوي لالعب ( اث 1,0) اثنية وكان هذا التغري يف السرعة الزاوية قد حدث يف فرتة زمنية قدرها / درجة  001

 ؟ اجلمناستك
     ن/  0س  – 0س = ع ز 
 0اث/ درجة  011=  1.0/  001 – 001= ع ز 

 :مالحظات على احلركة االنتقالية الدورانية -8-3
  عندما منحنيةأو حركة مستقيمة ( شيء)يتحرك أي جسم: 

 (قابل للحركة)يكون اجلسم حر احلركة  -
 .القوة احملدثة للحركة متر مبركز ثقل اجلسم املراد حتريكه تكون -
 .مستقيمة أو حركة دائرية منحنيةكلما كانت القوة احملدثة للحركة بعيدة عن مركز ثقل اجلسم كلما حتولت احلركة إىل  -
 .عندما تكون احلركة املمكنة الوحيدة ابجتاه مستقيم بغض النظر عن نقطة أتثري القوة -
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 :مثـال
 .الباب املنزلق الذي يتحرك فقط ابجتاه مستقيم -
 .احلركة حول املفاصل أحادية احلور -
اجلسم يتحرك خبط مستقيم عندما تؤثر عليه قوة خارجية سواء ابجلذب أو السحب أو الدفع أو عندما ينزلق على سطح أملس  -

 .مثل اجلليد أو الثلج
 .تقيم بسبب وجود حركة دورا نية أو دائرية يف أحد أجزاء اجلسميف كثري من احلركات فإن األجسام تتحرك بشكل مس

 .....املشي،  اجلري، السباحة،  ركوب الدراجات كحركات

 يتحرك اجلسم أو حتدث له حركة دوران يف احلاالت التالية: 
 .إذا كان اجلسم حر احلركة والقوة احملدثة للحركة تؤثر بعيدا عن مركز ثقل اجلسم -
 .القوة احملدثة للحركة تؤثر بعيدا عن مركز ثقل اجلسم كلما كانت حركة الدوران أكرب وأسرعكلـما كانت  -
 .إذا كان اجلسم حر احلركة فقط بشكل دائري -

 :مثال
 .حول مفصل احلوض( الساق)الفخـذ -
 .حركة الذراع حول مفصل الكتف -
 :الظروف التاليةخيضع للحركة الدورانية حتت (  كوحدة واحدة)جسم اإلنسان ككل  -
 .عندما يكون اجلسم مستند على قاعدة ارتكاز ويتحرك حول مركز ثقل اجلسم -

 .الرتامبولني بعض حركات اجلمباز/ الغطس : مثـال
 .عندما يكون اجلسم مستندا على قاعدة ارتكاز ويدور حول نقطة أو مركز االستناد -

 :مثـال
 Cart Wheelحركة الشقلبة اجلاذبية  -
 Hand Springحركة الشقلبة األمامية من وضع االستناد على اليدين  -
 .سم أو ختضع حلركة دوران عندما تؤدي القوة احملدثة للحركة أن يدور هذا اجلزء حول حمور مير عرب املفصلاجلأجزاء وتتخرك  -ـ

 .الذراع  تدور حول مفصل الكتف-
 (.احلوض)الساق تدور حول مفصل الفخذ -
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 عةساتاحملاضرة ال

 centre de gravite : مركز الثقل   -0

  :مركز الثقل مفهوم -0-5 
مركز الثقل هو النقطة اليت تقع عندها كتلة جسم ما يف موضع معني بغرض فهم حركة هذا الكائن، فمركز ثقل جسم كروي  -

منتظم ذي مقطع عرضي دائري هو النقطة اليت تقع يف منتظم هو النقطة اليت يقع فيها مركز هذا اجلسم، كما أن مركز ثقل قضيب 
ويف بعض األجسام ذات الشكل غري املنتظم، قد . مركز اجلزء املقطعي العرضي من القضيب الذي يقع يف منتصف القضيب طوليا

 يقع مركز الثقل خارج اجلسم
مركز الثقل للجسم هو نقطة خاصة يف داخله، إن : "ولقد ظهر مفهوم مركز الثقل للمرة األوىل يف أعمال أرمشيدس فوفًقا له -

يف هذه النقطة، فإنه يبقى يف حالة السكون وحيافظ على وضعه األصلي، وذلك ألن مجيع ( علق)حبيث أن اجلسم إذا وضع 
  ."املستوايت اليت متر هبذه النقطة تقسم اجلسم إىل أجزاء تتوازن فيما بينها

وأما الثقل واخلفة يف بعض : "بقوهلم رسائلهم الد عرف إخوان الصفا مقدار الثقل يفالعاشر املي/ ويف القرن الرابع اهلجري 
األجسام، فهو من أجل أن األجسام الكليات كل واحد له موضع خمصوص، ويكون واقفا فيه ، وإذا خلى رجع إىل مكانه اخلاص 

  ."سمى ثقيال، وإن كان حنو احمليط يسمى خفيفابه، فإن منعه مانع وقع التنازع بينهما، فإن كان النزوع حنو مركز العامل ي
وهبذا يقرر ابن ." احلركة املكتسبة إمنا تكون حبسب مقدار املسافة وحبسب مقدار الثقل : املناظر يف كتابه ابن اهليثم وقد ذكر -

  .اهليثم أن قوة احلركة إمنا تكون حبسب مسافة السقوط وحبسب ما يف اجلسم من مادة
وهذه . املركز  املسافة بني اجلسم الساقط وهذاوإن اختالف قوة اجلذب يرجع إىل . األرض قطة تنجذب حنو مركزإن األجسام السا

وهو . إشارة واضحة إىل أن اجلسم كلما كانت مسافة سقوطه أطول، كانت سرعة سقوطه أعلى، ومن مث كانت قوة ارتطامه أشد
  .كتلتهمفهوم كمية احلركة اليت تتناسب مع سرعة اجلسم ومع  

 :مركز الثقل تعريف -0-5-5 
يف هذا اجلسم الذي يكون العزم مساواًي للصفر ابلنسبة هلا إذا وضعنا  نقطة جلسم ما على أنه الثقالة أو مركز مركز الثقل يعرف 

 .ابملرجح الرايضياتويسمى يف (. يف الغرفة اجلاذبية مثل حقل)هذا اجلسم يف حقل قوى متوازي 
 .توازنه على حيافظ عليها ارتكز أو منها علق إذا حبيث ابلتساوي، اجلسم هذا ثقل حوهلا يتوزع اليت النقطة هو ثقل اجلسم فمركز

 وهي الصفر، تساوي اجلسم على املؤثرة العزوم و القوى كل حمصلة عندها تكون اليت النقطة هأبن اجلسم ثقل كما يعرف مركز  -
دورا أساسيا عند محل األثقال برافعة أو إلقاء ثقل أحد أهم املفاهيم امليكانيكية اليت تلعب دورا مركز الثقل ،هذا ويعترب  اجلسم اتزان

 حتتاج بعض املسائل معرفة مركز ثقل نظام حللها  الفيزايء ويف.مبظلة من طائرة

 يف له وضع أي عند اجلسم هلذا األرضية اجلاذبية قوى حمصلة عمل خط هبا مير اليت الثابتة النقطة تلك هو اجلسم ثقل مركزف
 .الفراغ
  الثالثة، للمحاور ابلنسبة اجلسم عندها يتوازن اليت النقطة هو الثقل مركز

 :طرق حساب مركز الثقل -0-5-4

 :حيث أن   جلميع الكتل اجلزئية للجسم  أبنه املتوسط احلسايب للمواقع املتجهة  عرف مركز الثقلي

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1
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  عند املوقع الكثافة 
 .وحدة أو عنصر احلجوم 

 .وتكون الكتلة الكلية للجسم يف املقام من املعادالت

ويف كثري من األحوال ميكن . الثقل على مركز الثقل اهلندسيفينطبق مركز   ويف حالة جسم منتظم الكثافة ميكن اعتبار الكثافة
ويكون على سبيل املثال مركز الثقل . للجسم ( حمور التناظر) تسهيل احلساب ابعتبار أن مركز اجلسم اهلندسي يقع دائما على

 .رة يف مركز الكرة للك

جلميع الكتل   ويف حالة األجسام املنفردة ميكن إجراء التكامل واحلصول على احلجم الكلي عن طريق مجع املواقع املتجهة
 ،  اجلزئية للجسم

 :فنحصل على

 

 : ان حيث

 :للجسم  جمموع الكتل اجلزئية 

 

 .احللقة أو اإلطار يف املركز اهلندسي فيكون مركز. أو اإلطاروقد يكون مركز الثقل خارج اجلسم مثلما يف حالة احللقة 

 

 

 

 

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AB%D8%A7%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1
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    .رأسيا حتت نقطة التعليقوالذي يقع الثقل  يبني طريقة تعيني مركز (36)الشكل رقم                      
فعلى سبيل املثال، . يبسط املشكلةوعند حماولة فهم وحساب حركة جسم ما، فإن تركيز االهتمام على مركز الثقل غالبا ما  -

وإذا تتبعنا حركة نقطة . القضيب الذي يلقى يف اهلواء يتحرك بطريقة معقدة، فهو يتحرك عرب اهلواء ويف نفس الوقت مييل للدوران
يب، ولكن إذا مت تتبع حركة مركز ثقل القض. تقع عند طرف القضيب، فإن املسار الذي ستتبعه هذه النقطة سيكون معقدا جدا

ابإلضافة إىل ذلك، ميكن وصف . فسوف تتبع النقطة مسارا يشبه القطع الناقص وميكن توصيف هذا املسار توصيفا رايضيا
كما قد يكون مركز الثقل مفيدا أيضا عند فحص حركات . الدوران املعقد للقضيب على أنه حركة دائرية بسيطة حول مركز الثقل

 .ات متعددة مثل حركة الكواكب حول الشمسأنظمة معقدة تتكون من أجسام أو جزيئ

 املعقد الدوران وصف ميكن ذلك، إىل ابإلضافة. رايضيا توصيفا املسار هذا توصيف وميكن الناقص القطع يشبه مسارا النقطة
 معقدة أنظمة حركات فحص عند أيضا مفيدا الثقل مركز يكون قد كما. الثقل مركز حول بسيطة دائرية حركة أنه على للقضيب

 الشمس حول الكواكب حركة مثل متعددة جزيئات أو أجسام من تتكون

 center of gravity مركز ثقل اجلسم حتديد  -0-5-3

ان فهمنا األسس عمل العتالت ابلشكل الصحيح سيمكننا يف تفهم الكثري ملعرفة مركز ثقل اجلسم املتحرك ويتكون وزن اجلسم 
 ان اجلاذبية األرضية تسحب كل أجزاء اجلسم حنوها، حيث  اجلسممن قوة سحب اجلاذبية األرضية لذلك 

لألجسام األخرى بتعليق اجلسم يف اهلواء أبكثر من نقطه لعدة مرات والتقاء اخلطوط و االمتدادات  ( ج.ث .م  ) ميكن تعنيو 
 ،(العمودي، واألفقي، اجلانيب)للجسم أساسية هناك ثالث حماور و كما أشران سابقا ف . مركز ثقل اجلسمهي اليت  بنقطه وسطية و

األمامي واجلانيب )نقطة مركز ثقل اجلسم وهي نفس النقطة اليت تتقاطع هبا املستوايت التشرحيية الثالثة للجسم عندها تتقاطع واليت 
 ) .واألفقي

استخدام ميزان،و لوح خشيب له طول معلوم وليكن  ، ميكنوحسب نظرية الروافع  ق املستخدمة يف هذا اجلانبطر الأسهل ومن  -
يف املستوى األفقي عن طريق النقطة اليت يتوازن  (C . G) ج. ث . حيث يستلقي الشخص على اللوح وحيدد م( سم  011)

 .متزنليت لو علق اجلسم منها يكون ا لنقطةو اليت متثل ا على جهتيها اجلسم
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 :األجسام ثقل مركز -0-4-
 جسم ثقل مركز حتديد فان وابلتايل واالنتظام، التجانس انحية من أو الشكل انحية من سواء البعض، بعضها عن األجسام ختتلف

 .االختالف هبذا يتعلق ما
 :املنتظمة األجسام ثقل مركز -0-4-5

 و املثلثات و املستطيالت و اهلندسي،كاملربعات الشكل املعروفة املسطحة األجسام تلك هي واملتجانسة املنتظمة األجسام
 كروي جسم ثقل فمركز.تقاطع حماورها يف يقع ما غالبا فهو ثقلها، مركز حتديد حيث من سهلة األجسام هذه وتعترب...الدوائر
 مركز يف تقع اليت النقطة هو   -اسطوانة - منتظم قضيب ثقل مركز أن كما اجلسم، هذا مركز فيها يقع اليت النقطة هو منتظم
 .طوليا القضيب منتصف يف يقع الذي القضيب من العرضي املقطعي اجلزء

 رسم مث منه، نقطة أي من بتعليقه يكون ثقله مركز حتديد فان فقط، بعدين وذو اهلندسي الشكل منتظم غري اجلسم كان إذا أما -
 أو احملورين تالقي ونقطة األرض على عمودي حمور ورسم اثنية مرة تعليقه مث اجلسم، يثبت عندما األرض إىل عمودي حمور

 .ثقله مركز هي تكون تقاطعهما
 :املنتظمة غري األجسام مركز -0-4-4

 غري األجسام ومن اجلسم، نقاط مجيع ابلتساوي على اجلسم كتلة فيها تتوزع ال اليت األجسام هي املنتظمة، غري ابألجسام نقصد
 التشريح كعلماء اجملاالت، خمتلف يف العلماء من العديد اهتمام اإلنسان جسم ثقل مركز حتديد القى وقد.اإلنسان جسم املنتظمة
 أي يف اجلسم اتزان حالة معرفة يف الثقل مركز حتديد أمهية تتضح و.الطبيعي العالج وأخصائي الفضاء وعلماء احلركة علم علماء
 .وضعية أي وحتت للحظات، من حلظة

 و املدربني طرف من عليها الرتكيز جيب اليت احلساسة والنقاط اهلامة األمور من اجلسم ثقل مركز يعترب الرايضي، اجملال ويف -
 .عامة بصفة األداء يف وابلتايل الرايضي جسم توازن يف تلعبه ملا الرايضية، احلركات مدرسي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .خالل الوقوف العادي للفرد، و كذا لألسطوانةالثقل مركز يبني موضع  :(37)الشكل رقم 
 
 ثقل، أسفله من يتدىل خيط ابستخدام نقاط عدة من حراً  تعليقاً  اجلسم بتعليق نقوم عمليا منتظم الغري اجلسم ثقل مركز تعينيول

 .اجلسم ثقل مركز هي اخلطوط هذه تالقي نقطة تكون و. التعليق بنقطة املار الرأسي اخلط نرسم مرة كل ويف
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 يقع معدنية حلقة ثقل فمركز عنها، خارجة نقطة عند يقع فقد ابلضرورة، اجلسم مادة داخل اجلسم ثقل مركز يقع أن يشرتط ال و
 .فارغ كوب أو فارغة علبة وكذلك احللقة، مادة من شيء يوجد ال حيث مركزها عند

 :اإلنسان جسم ثقل مركز حتديد -0-3
 براون" دراسة  :الدراسات هذه بني ومن اإلنسان، جسم ثقل مركز وحتليل إجياد طرق يف العلمية الدراسات من العديد اهتمت

 الرجال بني النسبة هذه اختالف مع القدم، أسفل من مقاسا الشخص طول من %...5 ب اجلسم ثقل مركز حدد حيث "فيشر
 .النساء عند منه أعلى الرجال عند اجلسم ثقل مركز ارتفاع أن حيث ,النساء و

 عند املتوسط ..5 .%.بلغ بينما،    1.65% بلغ الرجال عند الثقل مركز ارتفاع متوسط أن إىل " chrowski" أشار كما
 بلوغهم حىت استمرت طويلة وملدة إانث  71 و ذكور  91 من تكونت عينة على جتاربه أجرى الذي و "ابملر" العامل أما  .النساء

 من سم7... -:6.5 يساوي اجلنس و العمر عن النظر بصرف للجسم الثقل مركز ارتفاع إن عام بشكل فوجد , سنة العشرين
 .القدم أسفل من مقاسا +الطول

أّن سرّة  -Plots One  -  األمريكية يف دراسة هلا نشرت يف جمّلة Caroline وجدت جمموعة من ابحثي جامعةو  -
واملدهش أكثر ! متطّوعاً  61نوعاً من البكترياي من سرّة  0060فقد متكن الباحثون من استخالص . اإلنسان حتتوي على البكترياي

% 71أّن هذه األنواع ختتلف من إنسان إىل آخر، فلم يتمكن الباحثون من حتديد سوى مثانية أنواع مشرتكة من البكترياي لدى 
 .من املتطّوعني الستني وأسباب التنوع هذه ما زالت جمهولة حىت كتابة هذه السطور

    International Journal of Design and Nature and لـ)كما تبنّي عرب دراسة أخرى نشرت يف ا
Ecodynamics   )،فقد أثبت ابحثو جامعة ديوك. أن للسرّة أتثري على األداء الرايضي Duke University  األمريكية

ذا ما هو . من طوله% 56من خالل هذه الدراسة أّن السرّة تعترب مركز الثقل يف جسم اإلنسان وتتواجد يف املنطقة اليت حتدد 
مبعىن آخر، موقع السرّة يف . السود على البيض يف الركض وتفّوق البيض على السود يف السباحة الرايضيني يفسر سبب تفّوق

وروبيني فعند األفريقيني تقع السرّة يف منطقة أعلى من سرّة األ. جسم اإلنسان وليس طول اإلنسان هو الذي حيدد أداءه الرايضي
البيض  الرايضيني بينما أثبت أنّ . فاع أرجلهم وطوهلا ممّا جيعلهم أكثر سرعة من البيض يف الركضوذلك بفضل ارت، سم0   ب

وذلك ألّن أجذاع أجسامهم أطول ما يفسر سبب وجود سّرهتم و الرايضات املائية بصورة عامة ،يتفوقون على السود يف السباحة 
 .يف مكان أدىن من األفريقيني

ا ، أنه يف جمال الرتبية البدنية والرايضية وخاصة ميدان التحليل  احلركي يتفق معظم الباحثني على وما جيب التأكيد عليه هن -
استخدام منوذج موحد للتحديد مركز الثقل خالل ختليلنا للحركات الرايضية، حىت يسهل علينا دراسة وحتليل خمتلف األوضاع 

والدي يرتكز على نتائج العديد من األحباث واليت ، "Winter" التغريات املصاحبة هلا خالل دلك والذي يتمثل يف منوذج 
ساب حلوضعت على شكل نسب ومعدالت ملختلف أعضاء اجلسم واليت متكننا من حساب وحتديد خمتلف القياسات الالزمة 

 .ديد مركز الثقلوحت
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Le modèle de Winter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

والدي يبني أهم النقط التشرحيية واملقاييس اجلسمية املعتمدة يف حساب و  "Winter" يبني منوذج  :(38)الشكل رقم 
 .الثقلمركز حتديد موضع 

 

 أطراف اجلسم الثقل مركزطريقة حساب كتلة ووضعية يبني : (4) رقم اجلدول
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 :الثقل ركزمب االتزان القة ع -0-3-5
 ابلقدمني حتيط اليت الدائرة هي اتزانه قاعدة قدميه على الواقف اإلنسان فجسم ما، جسم عليها يقف اليت الدائرة هي االتزان

 .عليها ترتكز اليت الدائرة هي اتزاهنا فقاعدة الشاهقة، جرا واألب كالبناايت األخرى لألجسام ابلنسبة احلال وكذا وتالمسهما،
 الدائرة هذه عن خرج أو الثقل مركز احنرف إذا أما اتزاهنا على حتافظ فإهنا الدائرة هذه داخل األجسام هذه ثقل مركز كان وكلما
 .األرض إىل تسقط أو توازهنا تفقد فإهنا
 هو منتظم كروي جسم ثقل فمركز الكائن، هذا حركة فهم بغرض معني موضع يف ما جسم كتلة عندها تقع اليت النقطة هي

 اجلزء مركز يف تقع اليت النقطة هو دائري عرضي مقطع ذي منتظم قضيب ثقل مركز أن كما اجلسم، هذا مركز فيها يقع اليت النقطة
 مركز يقع قد املنتظم، غري الشكل ذات األجسام بعض ويف. طوليا القضيب منتصف يف يقع الذي القضيب من العرضي املقطعي

  .اجلسم خارج الثقل

  كلما زادت قاعدة االتزان زادت حالة الثبات  -
 كلما اخنفض مركز الثقل زاد االتزان  -
 وقع مسقط مركز ثقل اجلسم يف قاعدة االرتكاز زاد االتزان طاملا  -
 كلما زادت كتلة اجلسم زاد االتزان  -
 كلما كان االحتكاك بني السطحني قوي زاد االتزان  -
 الرتكيز البصري يساعد يف االتزان  -
 العامل النفسي يؤثر على حالة االتزان  -
  ( Balance ) االتزان -0-3-5-5

 اليت القوى حمصلة تكون عندما ساكناً  يكون اجلسم ان يعين وهذا,  صفراً  تساوي اجلسم على املؤثرة القوى حمصلة ان يعين االتزان
 . الثابت االتزان حاالت بعض أداء عند زاباجلم العيب عند حيدث كما,  صفراً  تساوي علية تؤثر

 ان حيث متزنة حركة حالة يف اجلسم يكون قد بل فقط السكون أثناء يقتصر ال لألجسام االتزان مفهوم فأن ذلك عن فضالً 
 ليتحرك فيه املؤثرة القوى جمموع يكون عندما حدوثه ميكن وهذا,  اثبتة زاوية أو مستقيمة انتقالية بسرعة احلركة تكون ان املقصود

 . متحركاً  اتزاانً  يكون هنا فاالتزان,  صفراً  تساوي زاوية حركة ليتحرك فيه تؤثر اليت القوى معز  وكذلك انتقالية حركة
 بشكل فالوقوف,  تؤديها اليت احلركة لطبيعة وفقاً  أخر إىل شخص من ختتلف لالعب االتزان حالة يف اجلاذبية قوة أتثري ان

,  األرض على سقوطه وابلتايل اتزانه يفقد الذي اجلليد على ابملتزحلق قياساً  اخلارجية للقوة اكرب مقاومة الشخص يعطي اعتيادي
 الثبات بدرجة عليها يطلق واليت خارجية قوة أتثري عند املقومة ودرجة االتزان بني عالقة هناك فأن لذا
 :التوازن -0-3-5-4

 االحتفاظ على القدرة أبنه رضوان الدين نصر ودمحم عالوي حسن دمحم عرفه فقد التوازن تعريف العلماء من العديد تناول لقد
 على املشي حركة يف كما,  حركات أداء عند أو مثالً  واحدة قدم على الوقوف وضع ان كما أوضاع أداء عند اجلسم بثبات
 يتوقف اجلسم يفوأعضاء  مناطق عدة، إال أن معظم املصادر يف هذا اجلانب تتفق على  اجلسم يف التوازن مناطق مرتفعة عارضة
   : اليت تتمثل فيمايلي و  الفرد بتوازن االحتفاظ مسؤولية  عليها

 . الفرد توازن من يضعف هبا إصاابت أي وان اجلسم اتزان قاعدة متثل:  القدمان  -
 أشياء على تسليطها من أكثر اثبتة أشياء على نظره سلط إذا الفرد حيتفظ ان السهل من انه البحوث أثبتت :النظر حاسة  - 
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  .متحركة
  العضالت هناية يف املوجودة واألواتر واحلاسة العصبية النهاايت -  
 (.هاللية النصف القنوات - الدهليز - القوقعة) من الداخلية ذناأل وترتكب :الداخلية األذن - 

 بواسطة احلسية األعضاء هذه وتنبه الداخلية لألذن دائرية الشبه القنوات يف التوازن حاسة تقع)   Bierhate Carle ويقول
  ( . حركاته مجيع يف اجلسم توازن يف ضرورية أهنا كما الرأس حركة

 االحتفاظ فيها يدخل اليت اتاءاألد يف وخاصة التوازن دراسة يف تربطها اليت والعالقات امليكانيكية ابلعوامل اإلملام ساعدو 
 (005،ص0116وآخرون، العال عبد بدوي : )  هي العوامل وهذه لنجاحها أساسية كشروط ابلتوازن

  وكتلته اجلسم وزن -
  اجلسم ثقل مركز ارتفاع -
  يسقط أو حوله يدور سوف الذي احملور أو النقطة حول اجلسم دوران قصور قطر نصف -
  ( االرتكاز قاعدة مساحة)  اجلسم حوله يدور الذي للمحور ابلنسبة الثقل خلط األفقية املسافة  -
  االحتكاك قوى  -
  ألدوراين االتزان إخالل على يعمل الذي الزاوي الدفع -  
 . وألجزائه ككل للجسم الزاوية احلركة كمية - 

 :الثبات -0-3-5-3
 نيوتن(  51)  مقدارها قوة أتثري نتيجة يسقط املتزن فاجلسم املؤثرة اخلارجية القوة إزاء الذايت قصوره مقدار هو جسم أي ثبات ان

 ودرجة اتزان بني أدق بشكل العالقة لتوضيح الذايت قصوره على التغلب من القوة تلك متكن ال الذي اجلسم من ثبااتً  اقل هو مثالً 
 ,  ثباته

 :  االتزان من أنواع -0-2
 ( statice balance ) الثابت االتزان -0-2-5

 أي ساكن بوضع االحتفاظ من الفرد متكن اليت البدنية القدرة بكونه)  NELSWON ET JHONSON( ويعرفه
 األصلي وضعه إىل يعود ان اليلبث اجلسم ولكن,  القوة أتثري ابجتاه اجلسم يتحرك االستناد نقطة اجلسم ثقل مركز يكون عندما

 يعود ان يلبث فال اجتاه أبي خارجية آو داخلية سواء بقوة عليه التأثري وعند العقلة أسفل ثقله مركز يكون عندما العقلة فالعب
 . العقلة على البندولية احلركة مثل له احملركة القوة استنفاذ بعد وضعه إىل
  :املتعادل االتزان -0-2-4

 وضع ويتسم اتزانه حالة تتغري ال زاوية أي على اجلسم دوران فعند اجلسم ثقل مبركز الدوران حمور مير عندما املتعادل التوازن حيدث
 التوازن من النوع هذا يوجد وال االرتكاز قاعدة من اثبت ارتفاع على اجلسم أعضاء مجيع يف يبقى الثقل مركز أبن املتعادل التوازن

 . اثبت وغري متحرك اإلنسان عند الثقل مركز ألن اإلنسان عند
  ( Unstable Balance ) :  اثبت الغري االتزان -0-2-3

 مركز فيها يكون اليت احلالة وهي ،اجلسم ثقل مركز حتت مودايً ع الدوران حمور مير عندما اثبت الغري أو مستقر الغري التوازن حيدث
 األمثلة ومن,  العضلي العمل من عالية درجة الوضع هذا يف ابتزانه اجلسم احتفاظ ويتطلب االرتكاز قاعدة حافة فوق اجلسم ثقل
 . املتوازي جهاز فوق اليدين على الوقوف ذلك على
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 املؤثرة ىو قال ان أي األصلي اتزانه حال وتغري حركته يف بعدها ليستمر اجلسم حالة تغري تطيعست اخلارجية القوى ان أي 
 أثناء القلة ولالعب الالعب عليه يستند الذي السطح فعل ورد(  األرضية اجلاذبية فعل)  فيه املؤثر اجلسم لوزن نتيجة أتيت

 وابلتايل وضعه فيتغري القوى فيه وتؤثر قلقاً  فيكون(  االستناد)  العقلة نقطة فوق ثقله مركز فيكون قمته ىاعتل إىل يصل دورانه
 رجلي بسحي األرض عن يرفعه قلقاً  ليجعله األخر املصارع ثقل مركز إخراج املصارعة لعبة ويف العقلة أسفل الثقل مركز يسقط
 . املعاكس ابالجتاه الكتف ابستخدام بقوة ويدفعه ابليدين خصمه

 
 

 

 

 

 

 

 يف مسابقة السرعة العداء خالل حلظة االنطالقة الثقل مركزيبني  :(30)الشكل رقم 
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 عاشرةاحملاضرة ال -

   : Les Projectiles املقذوفات -52

 :مفهوم املقذوف -52-5
فكرة السلة و القرص و الرمح و اجللة و العب الوثب  (.يسمى مقذوفعندما ينطلق اجلسم أو األداة يف اهلواء  - 

،كلها مناذج للمقذوفات طاملا أن اجلسم يتحرك يف اهلواء حتث أتثري قوى خارجية ممثلة يف اجلاذبية األرضية و  (……العايل
وة اجلاذبية األرضية و تطبق أي أن كل جسم يتحرك و فقد اتصاله ابألرض يسمى مقذوف و يقع حتت أتثري ق. مقاومة اهلواء 

فمثال العب الوثب الطويل يكسر اتصاله مع لوحة االرتقاء يف مرحلة االرتقاء بزاوية معينة وهنا نطلق على  .عليه قوانني املقذوفات
الالعب  الالعب مصطلح مقذوف ، كذلك عند املناولة يف كرة السلة أو اإلعداد يف الكرة الطائرة فان األداة يكسر اتصاله مع يد

 ...أداة كما يف العاب الكرة و اجللة و الرمحالالعب نفسه كما يف اجلمباز أو املقذوف إما أن يكون ف ، فتسمى الكرة مقذوف
 

 

 

 

 

 املقذوف  اجلسممسار  متغريات يبني ( 22)الشكل 

حيققها املقذوف تعترب هدفا هنائيا للعديد من فاملسافة األفقية اليت , و للمقذوفات متغريات متعددة حتكم حركتها وحتدد مسارها -
أن االرتفاع الرأسي يعترب هدفا أخر يف املسابقات األخرى مثل الوثب العايل و القفز  ا، كم(اخل..الرمح -كالقرص)املسابقات 

ف كل مقذوف ابلزانة لذلك ال ميكن تطبيق نفس املبادئ على مجيع أنواع املقذوفات مما يفرض علينا مراعاة خصوصية وأهدا
 .خالل حتليلنا للحركات الرايضية

بصورة عامة واحلركة و العلوم الفيزايئية يتفق كل الباحثني واملتخصصني يف حمال امليكانيك  : حركة املقذوفات -52-5-5
املقذوفات بزوااي مثل ركل كرة القدم حركة أي من  مسارمتيز  أن وأشكاهلا على وجه اخلصوص على جمموعة من النقاط اليت ميكن

من املهارات اليت وغريها أو العايل الوثب الطويل  فعاليات أو أداء،....،اجللة،الرمح  غي ألعاب القوى كرمي يفعاليات الرمأو 
 ((Grimshaw, A.Burden, 2010, p98.:  واليت تتمثل فيمايليتندرج حتت هذا النوع من احلركات  

 .نفسهاألجسام املقدوفة سواء كانت األدوات اليت يستعملها الرايضي يف بعض الفعاليات ، أو جسم الرايضي   - 
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 أنواع المقذوفات

 قذف رأسي
الحركة,اتجاه سرعة االنطالق رأسي  

نقطة الهبوط هي ,مستقيمة عمودية على األرض
 نفسها نقطة القذف 

 نادر حدوثه في المجال الرياضي
 

 

 قذف مائل
 اتجاه سرعة االنطالق مائل على األرض

 مسار الحركة منحنى

 نقطة القذف و الهبوط اما أن تكون

 في مستويين أفقيين مختلفين في مستوى أفقي واحد كما في كرة القدم 

 مستوى القذف أدنى من
مستوى الهبوط  كما في 

.دفع الجلة  

مستوى القذف أعلى من 

مستوى الهبوط كما في 

.التصويب في كرة السلة  

إن اجلسم الساقط يتحرك بفعل أتثري اجلاذبية األرضية ابجتاه مركز الكرة األرضية، وخيتلف مقدار اجلذب األرضي على اجلسم من  - 
 .موقع إىل أخر

األسفل أو الصاعد إىل األعلى أبهنا حركة تعجيل معني الن سرعته يف تغري مستمر سواء أكان أثناء حركة اجلسم الساقط إىل  - 
 .الصعود أو النزول

ويقصد به ( االرتفاع)ويقصد به املسافة األفقية ملسار املقذوف، واملصطلح األخر هو ( املدى)أي مقذوف ميتلك مصطلحني أوهلما  - 
خيتلف عن الزمن ( املسافة العمودية)لكل من املصطلحني زمنني خمتلفني فزمن الوصول إىل أقصى ارتفاع    ،.املسافة العمودية للمقذوف

 .الكلي الذي استغرقه املدى أو املسافة األفقية أو زمن الطريان
 .مصطلح اجلذب األرضي يتعامل مع االرتفاع العمودي وليس له عالقة ابملدى أو املسافة األفقية - 
يتم ( االرتفاع العمودي)الرتفاع العمودي أو السرعة العمودية حتددها اجلذب األرضي فأن زمن الوصول إىل أقصى ارتفاع طاملا ان ا - 

 .حسابه بوجود اجلذب األرضي
ثل صورة للعديد من املسارات مي الرايضية،املهارات احلركية يف خمتلف األلعاب  وتنوع تعدد إن  :أنواع املقذوفات -52-5-4

  ع:كل التايل ش خترج عن النماذج الواردة يف ال،إال أن معظم املقذوفات الابختالف مقاديرها ومساراهتااحلركية ملختلف املقذوفات 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

  املقذوفاتأهم أنواع يبني  :(25)الشكل 
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 -3-5-52 :عوامل احملددة حلركة املقذوفاتال

و اليت ( مسار الطريان)امليكانيك على ان  هناك ثالث عوامل رئيسية تتحكم يف حركة املقذوف وتتفق كل نظرايت وقوانني علم  -
 ((R.Lepers, A. Martin, 2007, p125 :تتمثل يف مايلي

 l’angle ( )زاوية الطريان  -
 la vitesse d’envol  (V0  )السرعة الزاوية حلظة االنطالق  -
 .la auteur d’envol (ho)ارتفاع املقذوف عن سطح األرض حلظة انطالقة  -
 .خالل مسارها( مقاومة كل من اهلواء والرايح )املؤثرات اهلوائية  -

( املدى )وفيما خيص زاوية االنطالق فإن انسب زاوية لكي حيقق املقذوف ابعد مسافة أفقية : زاوية الطريان -52-5-3-5
وإذ كان هنالك تباين بني . تعترب هذه زاوية مثالية فقط يف حالة ما يكون مستوى االنطالق مبستوى اهلبوطو   °-21 -زاوية هي

 :: هذين املستويني فعندئذ ختتلف الزاوية ، ويعتمد هذا االختالف على بعض العوامل اليت جيب مراعاهتا خالل ذلك واليت تتمثل يف
 . الفرق بني مستوايت االنطالق واهلبوط* 
 .سرعة املقذوف* 

 . مقاومة اهلواء* 

 

 

 

 

 

 

 

 طبقا لزاوية القذف واملقذوفاتالفرق بني مدى  يبني( 24)الشكل 

واملقذوفات بزوااي اقل من القائمة حتدث يف شكلني أوهلما تساوى نقطيت االنطالق واهلبوط واألخر تباين النقطتني، ففي تباين 
النقطتني قد تكون نقطة االنطالق اعلي من نقطة اهلبوط مثلما حيدث يف دفع الثقل أو رمي الرمح أو قد تكون نقطة االنطالق 
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( ارتفاع نقطة اهلبوط –ارتفاع نقطة االنطالق )ث يف التصويب بكرة السلة وان فرق االرتفاع حيسب ادين من نقطة اهلبوط كما حيد
فان ( التصويب بكرة السلة)ابملوجب إال انه يف احلالة الثانية ( دفع الثقل)لذلك فإننا نتوقع ان يكون فرق االرتفاع يف احلالة األوىل 

بني أنواع املقذوفات إال نتائج العديد من الدراسات يف جمال التخليل  ض الفروقاتوابلرغم من بع، فرق االرتفاع يكون ابلسالب
خلصت إىل أن الزوااي املتممة هي اليت تساعد على حتقيق أكرب مدى  املقذوفاتاحلركي ملختلف املهارات احلركية املندرجة ختت 

 .احملددة حلركة املقذوف ممكن وإمكانية دلك مربوطة بتحقيق نسب حمددة ومناسبة للعوامل األخرى 

 lesحيث ان معظم مهارات الرمي. الفرق بني مستوايت االنطالق واهلبوط ،ويتوقف ذلك على طبيعة األداء احلركي للمهارة
lancées »  «   وكدا مهارات القفز... كاجللة،الرمح،القرص يف ألعاب القوى  ،les sauts »  «     ،كالقفز العايل

وكل هاته تندرج حتت ...ومعظم مهارات التصويب يف كرة السلة وحىت بعض املهارات يف األلعاب اجلماعية األخرى... الطويل،
 . مما يستدعي مراعاة الشروط والقوانني اليت حتدد مدى التألق يف هده الفعاليات. هده احلالة 

 

نسب املتغريات احملددة  على( التصويب يف كرة السلة)نطالق وسقوط املقذوف بني نقطة ا قأتثري الفر  يبني :(23)الشكل 
 .ملسار املقذوف

إن سرعة الطريان لألداة املقدوفة أو اجلسم القافز بعد مغادرته األرض تتكون من مركبتني  :سرعة املقذوف -52-5-3-4
(  g)قائمة ، ونتيجة لوقوع اجلسم حتت أتثري اجلاذبية األرضية احدمها أفقية ابجتاه األرض واألخرى عمودية تشكل مع األوىل زاوية 

تقل تدرجييا أثناء حركة اجلسم يف اهلواء إىل أن تصل صفرا تقريبا ، أما مركبة (  Vy)أثناء حركته جند إن مقدار السرعة العمودية 
 .  من حلظة مغادرة األرض حلني اهلبوطفهي على عكس مركبة السرعة العمودية فتبقى مبقدارها نفسه (  ( Vxالسرعة األفقية 
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  ل،من خىال........(، املدىزاوية الطريان ،سرعة املقذوف .)وميكن حساب كل املتغريات احملددة ملسار املقذوف -
 :استعمال املعادالت التالية

 

 

 

 

 

 :مبادئ املقذوفات و تطبيقاهتا يف اجملال الرايضي -52-4

أو جسم يكسر اتصاله مع شيء أخر وبزاوية معينة يسمى مقذوف ، فمثال العب الوثب ..(  .،ة، جلكرة)  إن أي أداة    -
الطويل يكسر اتصاله مع لوحة االرتقاء يف مرحلة االرتقاء بزاوية معينة وهنا نطلق على الالعب مصطلح مقذوف ، كذلك عند 

اتصاله مع يد الالعب فتسمى الكرة مقذوف ، والختلف املناولة يف كرة السلة أو اإلعداد يف الكرة الطائرة فان األداة يكسر 
( الطريان احلر)املوضوع كثريا عندما يطلق احلكم يف بداية الشوط كرة السلة إىل األعلى فان الكرة ستنطلق إىل األعلى بزاوية قائمة 

وكذلك ( السقوط احلر)قطة انطالقها نقطة أعلى من ن أووبسرعة معينة تتباطأ وتتوقف مث تبدأ ابلرجوع بتسارع إىل نقطة انطالقها 
،و إن كل هذه النماذج .......... حيدث عند العب الرتامبولني والالعب الذي يؤدي مهارة الضرب الساحق ابلكرة الطائرة 

احلركية ستقع حتت أتثري قانون اجلذب ، والذي ينص على ان األداة أو اجلسم يسقط يف الفراغ بتعجيل اثبت مقداره 
اث \م(0.00)، ومثلما أسلفنا سابقا فان كرة السلة عند سقوطها من السكون فان سرعتها ستبلغ بعد اثنية واحدة  (ث/م0.00)

فإهنا ستصدم ( اث 0)فلو استغرقت الكرة عند سقوطها زمنا قدره ، ( 00.60=0.00+0.00)ويف الثانية  تصبح سرعتها 
 (. اث\م 00.00)األرض بسرعة مقدارها 
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الذي حيدد قيم املتغريات الكينماتيكية ألي جسم مقذوف فإنه ميكن دراسة حركة أي ( قانون السقوط احلر)املبدأ ووفقا هلدا  -
 :مقذوف مهما كان مساره واليت يبينها اجلدول التايل

  ةالسرعة النهائي  متوسط  السرعة -

V=v+at  

  املسافة -

X=1/2at2+v0t  

 املتغريات الكينماتيكية

  الزمن

4.9m/s  

9.8m/s  

14.7m/s  

19.6m/s  

24.5m/s  

  9.8m/s  

19.6m/s  

40.2m/s  

39.2m/s  

49m/s  

  م2.0

  م50.6

  م22.4

  م78.2

  م544.1

  اث 5

  اث 4 

  اث 3 

  اث 2 

  اث1  

 

 

a=9.80m/s 

 

 

 
 املقادير الكينماتيكية ملسار اجلسم املقذوف لألعلى يبني :(23)ل دو اجل

 

 

 

مقادير املتغريات الكينماتيكية ،حلركة السقوط احلر لكرة  يبني :(22)الشكل 
.(X-V 
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فعندما ينتقل جسم من األسفل ابجتاه األعلى وبسرعة معينة فانه يتحرك بتعجيل منتظم ولكن بشكل تناقصي أي أن سرعته  -
إىل إن تنعدم سرعته النهائية يف أعلى نقطة   2اث/ق  00 -أو  2اث/ م  0.01 –تقل تدرجييا بفعل تعجيل اجلاذبية األرضية البالغ 

يصلها اجلسم ، وأما أن يبدأ اجلسم ابلنزول اثنية ابجتاه األرض حيث تبدأ سرعته ابالزدايد تدرجييا ، حيث يكون تعجيل اجلاذبية 
و أخذان الزمن املستغرق األرضية موجبا يف هذه احلالة ، فنجد إن أقصى سرعة يبلغها اجلسم أثناء النزول قبل مالمسته لألرض ، ل

 . الرتفاع اجلسم وبلوغه أعلى نقطة جند إن ذلك الزمن يساوي الزمن نفسه الذي يستغرقه من أعلى نقطة إىل األرض

 

 

 

 

 

 

 

 مع اختالف نقطة اإلنطالق والسقوط -رمي اجللة –جسم املقذوف  يبني اخلصائص األساسية حلركة :(21)الشكل 

 :الكينماتيكية للمقذوفات طرق حتديد املتغريات  -52-3
 مبدأ  - نيوتن الثاين قانوننعمل على تطبيق  سوف، حبيث و سوف نقصر يف هدا اجلانب على القذف يف مستوى أفقي واحد

  حيث أن -التحريك
 

  R   مع األفقي فسقط على بعد     يف اجتاه مائل تصنع زاويةVo -   فإذا قذف جسم بسرعة ابتدائية 
                                                                 T من نقطة القذف على نفس املستوى بزمن قدرة 

 

 

 

F= ma 
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H- كان أقصى ارتفاع املقذوف هو   فإذا 
  VXالقذف هي وكانت املركبة األفقية لسرعة  -
 gهي   .وعجلة اجلاذبية األرضية -
                            VYوكانت املركبة الرأسية العمودية لسرعة القذف هي  
 فانه ميكن حساب املتغريات الكينماتيكية التالية واليت متثل األهداف األساسية ألي مقذوف يف اجملال الرايضي: 

  حساب أقصى ارتفاع  -52-3-5(h) :يبلغه املقذوف

h = 
 

 
gt2                            T -  من خالل الزمن  

h = 
 
        

    

       
      Vy - املركبة العمودية من خالل   

h = 
            

      
        Vx -املركبة األفقية من خالل  

 الطريان الزمن حساب -T 52-3-4: للمقذوف 

t =    

    االرتفاعمبعلومة  -                   

t = 
  

 
 مبعلومة املركبة العمودية -               

 مبعلومة سرعة االنطالق  - Voوزاوية االنطالق     

t = 
      

 
                                      

  مبعلومة املركبة األفقية وزاوية االنطالق -

t = 
       

 
                           



77 
 

 حساب املدى األفقي   -R52-3-3:    للمقذوف

d=Vx.T   هي الزمن الكلي للحركةT حيث 

T  = tub+tdown  

R= (Vocos  ) 
      

 
 x2 

R = 
             

 
 

R = 
    

 
                      

 : مالحظة  Tubزمن الوصول ألعلى نقطة بدأ من نقطة القذف:    

          Tdown: زمن اهلبوط من أعلى نقطة إىل األرض

 و إذا كان مستوى القذف واحد فان Tub=tdown 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :حيث أن -

- 
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 احلادية عشراحملاضرة  -

 Les Leviers :الروافع -55

 :الرافعة تعريف -55-5

 القوةأو نقطة ارتكاز مناسبة ملضاعفة  حمورهي أول اآلالت البسيطة اليت اخرتعها اإلنسان، و الرافعة هي أداة تستخدم عند 
والرافعة هي آلة بسيطة، ويعتقد البعض أن . امليكانيكية اليت ميكن تطبيقها على جسم آخر، ويوصف أتثري الرافعة ابمليزة امليكانيكية

 "بواسطة العامل اليوانين( م.ق061) الروافع هي أول اآلالت البسيطة اليت مت اخرتاعها ومت وصف الروافع ألول مرة يف عام 
 "يدسمخأر 

كما تؤثر عليها قوة ( نقطة االرتكاز)الرافعة هي عبارة عن ساق متينة تتحرك حول نقطة اثبتة تسمى  ومن الناحية امليكانيكية   
 .ومقاومة

 من وهي أقطار أنصاف هلا الن احلركات الدائرية إىل وتصنف أدائها سرعة أو مقاومتها أو توازهنا يف حمور على تعتمد أجسام وهي
 (www.hussein-mardan.com.)    السكون علم مصطلحات

والرافعة بصورة عامة عبارة عن آلية متكن، إما من مضاعفة شدة القوة املؤثرة على اجلسم، وإما من الزايدة يف مسافة  -
 .تنقله
 :الرافعة مكوانت -55-5-5

دورًا مهمًا يف  يؤدي نظام العتالت عليها قوة ومقاومةالرافعة هي ساق متينة ترتكز على نقطة اثبتة تسمى نقطة االرتكاز وتؤثر 
أن مكوانت  وتتفق كل نظرايت امليكانيك على ،حيث تعمل عظام اجلسم مبثابة العتلة وتتحد نقاطها  حركات جسم اإلنسان،

 :الروافع مهما كان نوعها تتمثل يف ثالثة عناصر هي
 :كاأليت 
 .القريبان بعضهما مع بعض نالعظمتاهو املفصل الذي يتمفصل عليه  (:احملور ) : نقطة االرتكاز -
  .هو مدغم العضلة ألن نقطة أتثري قوة العضلة تقع يف مدغم وليس يف منشئها (:ق)املؤثرة القوة  - 
 يقة للحركةيعتمد موقعها على طبيعة تلك املقاومة ويكون اجتاهها دائما ابجتاه اجلذب األرضي وهي مؤثر مع (:م)  املقاومة -

 .اجلسم
 .املقاومة يسمى ذراع واملقاومة املركز بني والبعد القوة ذراع يسمى والقوة املركز بني البعد -     

يتفق مجيع املتخصصني يف حمال امليكانيك على أن هنالك مبدأ واجد حيكم حركة الروافغ مهما كان  :الروافعمبدأ  -55-5-4
 املقاومة يف ذراعها=ا لقوة يف ذراعها :بكل منها واملتمثل يف أننوعها والوظيفة احلركية املنوطة 

 
 

 طول ذراعها× المقاومة = طول ذراعها × القوة = لعزم ا

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9


79 
 

 
والذراع هوا ملسافة بني القوة واملقاومة وبني نقطة االرتكاز مبعىن أنه إذا ضربنا القوة يف ذراعها واملقاومة يف ذراعها تعطيين نفس  - 

إذا ضربنا القوة يف ذراعها ( سم 05== نيوتن وذراعها  001== واملقاومة ( )سم 01=نيوتن وذراعها  61=القوة )الناتج مثل 
و إن حاصل ضرب القوة أو املقاومة يف ( املقاومة يف ذراعها= القوة يف ذراعها )وهذا يعىن أن  0011== ها املقاومة يف ذراع ==

 عزم املقاومة أو القوة وأيضا هناك فوائد للروافع= ذراعها 
 :منها واليت تتمثل يف املتحققة للمكاسب وفقا أنواع ثالثة إىل العتالت صنفت:  أنواع الروافع -55-4

 اجلسم طريف على واملقاومة القوة من وكل املنتصف يف احملور (رافعة التوازن)األول روافع النــوع -

 اجلسم طريف على والقوة احملور من وكل املنتصف يف املقاومة (رافعة املقاومة)الثاين روافع النوع -

 اجلسم طريف على واملقاومة احملور من وكل املنتصف يف القوة (رافعة القوة) الثالث روافع النوع -

 املقص ومن األمثلة على هذا النوع. هي الروافع اليت تقع نقطة ارتكازها بني القوة املؤثرة وبني املقاومة:رافعة التوازن -55-4-5
 ....واألرجوحةوالعتلة 

  

 رافعة التوازن إحدى أشكال يبني:(26)الشكل رقم 

 .لكي تبقى العتلة يف حالة توازن جيب أن يتساوى ذراع القوة مع ذراع املقاومة على أساس املعادلة السابقة و

 :املقاومةرافعة  -55-4-4
 ،عربة احلديقةكسارة اجلوز: ومن األمثلة على هذا النوع. هي الروافع اليت تقع نقطة مقاومتها بني نقطة االرتكاز والقوة املؤثرة

 .. .مفتاح القارورة

 

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A9#.D8.A3.D9.86.D9.88.D8.A7.D8.B9_.D8.A7.D9.84.D8.B1.D9.88.D8.A7.D9.81.D8.B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A9#.D8.A3.D9.86.D9.88.D8.A7.D8.B9_.D8.A7.D9.84.D8.B1.D9.88.D8.A7.D9.81.D8.B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A9#.D8.B1.D9.88.D8.A7.D9.81.D8.B9_.D8.A7.D9.84.D9.86.D9.80.D9.80.D9.88.D8.B9_.D8.A7.D9.84.D8.A3.D9.88.D9.84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A9#.D8.B1.D9.88.D8.A7.D9.81.D8.B9_.D8.A7.D9.84.D9.86.D9.88.D8.B9_.D8.A7.D9.84.D8.AB.D8.A7.D9.86.D9.8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A9#.D8.B1.D9.88.D8.A7.D9.81.D8.B9_.D8.A7.D9.84.D9.86.D9.88.D8.B9_.D8.A7.D9.84.D8.AB.D8.A7.D9.84.D8.AB
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%B5
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%B5
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AC%D9%88%D8%AD%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B2
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 رافعة املقاومةالشكل امليكانيكي ل يبني :(27)الشكل 

 :رافعة القوة -55-4-3

 ....، الصنارةالدابسة: ومن األمثلة على هذا النوع. هي الروافع اليت تقع قوهتا املؤثرة بني نقطة االرتكاز واملقاومة

 

 

 

 

 

 القوة رافعةمكوانت  يبني( 28)الشكل رقم 

القوة و املقاومة )هدا وجيب اإلشارة إىل أن حتديد نوع الرافعة يرتكز على ختيل فكرة عملها، وكذا حتديد مكوانت الرافعة
  .وحمورها واليت بناءا عليها ميكن التعامل مع الرافعة اليت حنن بصددها( 

 رموز ومصطلحات -
 (F2( )0ق)أو ( ق)يرمز هلا بـ:القوة

 (F1( )0ق)أو ( مق)بـ يرمز هلا:املقاومة
 (R( )ن)يرمز له بـ:حمور االرتكاز

 (D2(: 0ل)ويرمز هلا ب(هي املسافة بني نقطة القوة وحمور االرتكاز:)ذراع القوة
 (D1(: 0ل)ويرمز هلا ب( هي املسافة بني نقطة املقاومة وحمور االرتكاز:)ذراع املقاومة

 :الروافع التشرحيية يكيةميكان -55-3
كنقطة  ويعمل كل مفصل من مفاصلك الروافع حترك فيها إصبعك أو يدك أو رجلك تعمل عظامك مثليف كل مرة 

شيئا "املقاومة"احلمل  على العظم وقد يكون قوة تنقبض العضلة يبذل الوتر وتصل األواتر العضالت ابلعظام وعندما ارتكاز
ظم روافع جسمك تنتمي إىل روافع النوع الذي تقع فيه وأن جسمك مبثابة ثقل حتمله عظامك وأن مع. حتاول رفعه أو جذبه ما

 ،خبيث تتجلى الروافع التشرحيية غي األنواع التالية القوة بني املقاومة ونقطة االرتكاز لكن هناك أيضا يف جسمك النوعني اآلخرين

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%A9
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العمل وميثل املرتكز النقطة ما بني تشبه األرجوحة البسيطة يف و اليت  ( رافعة التوازن :)الروافع من النوع األول -55-3-5
 .على هذا النوع هو عمل العضالت الرقبة اخللفية مع إمالة الرأس إىل اخللف يف اجلسم الوزن والقوة واملثال الوحيد

 

 

 التشرحيية التوازنرافعة  يبني :(20)الشكل 

 

 

 

 ، والرافعة  رو بني القوة وحميتميز بوجود املقاومة من الروافع وهذا النوع  (مة و قااملفعة ار  :) الروافع من النوع الثاين -55-3-4
على عمل هذا النوع من الرافعات يف اجلسم وفيه متثل مفاصل املشط  األمثلةهي إحدى عملية رفع الكعب عن األرض متثل 

 .والسالميات مرتكز الرافعة

 

 مة التشرحييةو قااملرافعة  يبني :(12)الشكل 

 

(  القوةفعة ار  ):النوع الثالث من الروافع -55-3-3
ر واملثل النموذجي لذلك هو عملية ثىن مفصل املرفق وتقليص و حيث تكون القوة بني احلمل واحمليف اجلسم األكثر شيوعا  يهو

 ,P. Allard, J.-P. Blanchi .عضلة العضدية لرفع الساعد واليد، وهذا وفقا ملا ذكرته موسوعة جسم اإلنسان الشاملة
1999, p134)) 
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  التشرحيية القوةرافعة أحد مناذج  يبني :(15)الشكل 

العامل األول حلركتنا هو وجود العضالت لدينا، فُتَمكِّنا بنية العضالت اهليكلية من االنقباض بسبب الدفعات وبصورة عامة  -
اجتاه تقلصها ومسببة احلركة، واحلركة الناجتة عن انقباض عضلة معينة أو جمموعة  يفالعصبية جاذبة معها جزء من اهليكل العظمى 

 .عضالت ميكن عكسها مبضاداهتا
واحلركات اجلسدية يف جمملها عبارة عن تطبيقات ملبادئ ميكانيكا الروافع، وهى اليت تنقل القوة املسلطة على موقع من ذراع الرافعة 

إىل محل أو وزن يف موقع آخر منها، وىف اجلسم تعمل العظام كروافع واملفاصل كمرتكزات ” نقطة ارتكاز“عرب مرتكز ما أو 
واليت جيب أخدها بعني االعتبار خالل دراستنا وحتليلنا  ملختلف األوضاع اليت يتخذها اجلهاز  جزء من اجلسم، أي  لتحريك

 ..احلركي خالل خمتلف األداءات احلركية الرايضية 
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 حوصلة حول انواع الروافع الثالث   -
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واختالف أشكاهلا فإهنا تعمل على تقدمي احللول وتسهيل أداء  الروافعابلنظر إىل تعدد أنواع :الروافعوظائف وأمهية  - 55-2
  :العديد من املهام والواجبات اليومية وكذا الرايضية واليت تتمثل يف

 الـعـتــلــة :مثلاجلهد تكبري القوة وتوفري  -    
 مضرب اهلوكى: مثل زيـادة الــســــرعـــــة  -    
 الـمـكـنسـة: مثلالــمـسـافة تــكــبــيــر  -     
 الـمـلـقـاط: مثل   يف أداء العملالـدقـة  -   
 الـمـكـنسـة: مثلآلخـر نقـل القوة من مـكـان  -   
 حـمماسك الف: مثل تـجــنــب الـمـخـــاطــر  -   

 :خالل األداء احلركي سماجل الروافعقات تطبي -55-1
 املنتصف من مثقوب عظم اليوجد نفسه أي العظم على حمورها عتلة ألهنا اإلنسان جسم يف التوجد األول النوع من العتلة -
 االتزان موقع على ذلك ويعتمد القدم عضالت يف فقط موجود الثاين النوع من العتلة -
 املدى عتلة فهي قصرية فيها القوة ذراع ان أي الثالث النوع من عتالت العظام مع تعمل اإلنسان جسم يف العضالت مجيع -

 ميكن رمي املطرقة ففي األول النوع من العتلة على بناءا الظواهر بعض تفسري املمكن فمن ذلك ورغم .السرعة أو عتلة احلركي
 على املتولد العزم ان ويالحظ القوة مبثابة تعد بعد القدم للجسم املتبقي اجلزء أما مقاومة الثقل مع والسلك العتلة مركز القدم اعتبار

 حركات هي االتزان تتطلب اليت احلركات فان ابالتزان تتعلق العتالت والن االتزان خلل يف أبي ستتأثر اليت هي القدم مفاصل
 P.Grimshaw   األول النوع من للعتلة وفقا اجلسم ثقل مركز إجياد ميكن كما العتالت، لقوانني وفقا ميكن تفسريها

A.Burden, 2010, p97)) 
 

 

 

 يبني إحدى مناذج الروافع : (14)الشكل رقم 
 خالل فعالية رمي املطرقة 
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 منادج للروافع ومكوانهتا خالل األداء احلركي يبني :( 13)الشكل رقم 

قدم علما أن بعد  5نيوتن تبعد عن حمور الدوران  511للتغلب على مقاومة وزهنا أحسب مقدار القوة الضرورية الالزمة  :مثال
 قدم ؟ 01نقطة أتثري القوة هو 

 ذراعها× املقاومة = ذراعها × القوة 
 5×  511=  01× س 
             0511= س  01
 .نيوتن مقدار القوة املطلوبة 051= 0511    =س 01  
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 واألجنبيةالعربية  المراجع -

 .، 0دار الفكر العربي، ط.: القاهرةمصر .فسيولوجيا اللياقة البدنية(. 0220. )، أبو العال ونصر...الدين احمد عبد الفتاح 

 .مطبعة جامعة صالح الدين: أربيل .الفيزياء والبايوميكانيك في الرياضة(. 0288. )الصميدعي وآخرون

 .دار الفكر العربي: القاهرة .الميكانيك الحيوية ،األسس النظرية و التطبيقية(. 8110) .حسام الدين طلحة

 .دار الضياء للطباعة والتصميم: العراق ، النجف .مبادئ التدريب الرياضي وتدريبات القوة(. 0222. )حسن عادل تركي

 .البيوميكانيك في المجال الرياضي(. 8112. )سوسن عبد المنعم

 .مطبعة عدي العكيلي: بغداد .تطبيقات البايوميكانيك في التدريب الرياضي واالداء الحركي(. 0222. )كريم الفضليصريح عبد ال

 .دار الفكر العربي: القاهرة . .الميكانيك الحيوية ،األسس النظرية و التطبيقية(. 8110. )طلحة وآخرون حسام الدين

(. 0المجلد ط) البيوميكانيكي والتكامل بين النظرية والتطبيق في المجال الرياضيالتحليل (. 0222. )عادل عبد البصير ،ايهاب عادل

 .المكتبة المصرية: االسكندرية

 .الحديدة .اليمن .مبادئ الميكانيكا الحيوية والتحليل الحركي(. 0282. )عارف صالح الكرمدي

مركز الكتاب : القاهرة  .والتطبيق في المجال الرياضي  الميكانيك العيوية والتكامل بين النظرية(. 8118. )عبد البصير علي عادل

 .والنشر 

 .8،دار الكتب والوثائق، ط : العراق .أساسيات البايوميكانيك(. 0282. )عمر دمحم جاسم دمحم والعامري حيدر فياض ألخالدي

 .ر الفكر للنشردا: عمان  .مبادئ االسس الميكانيكية للحركات الرياضية (. 8118. )قاسم حسن ، ايمان شاكر

 .8دار الفكر النشر ط: عمان  .طرق البحث في التحليل الحركي (. 8118. )قاسم حسن حسين وايمان شاكر

منشاة : االسكندرية .المبادئ االساسية للميكانيكا الحيوية في المجال الرياضي (. 0220. )دمحم جابر بريقع ، خيرية إبراهيم السكري
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